
Kúpna zmluva IKT- "Projekt zlepšenia krúčových kompetencií žiakov ZŠMierová 1 v Strážskom."

Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Čl. l. Zmluvné strany

1. Kupujúci:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Mesto Strážske

Námestie Alexandra Dubčeka 300,072 22 Strážske

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

OO325 813

2020742592

056/649 1431

E-mail:

Internetová stránka:

strazske@strazske.sk

www.strazske.sk

(kupujúci nie je platcom DPH)

(ďalej len "kupujúci")

2. Predávajúci: Binary Technologies, s.r.o.,

zastúpený: Ing. Vladimír Befan
IČO: 36595721
DIČ: 2022035675
IČO DPH: SK2022035675
Číslo účtu: SK75 11000000002629770810
Zaregistrovaný: Zápis V OR Okr. Súdu Košice 1
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 16845N
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Befan
Telefón: 0556250946
E-mailováadresa:belan@binarytech.sk

(ďalej len" predávajúci")
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Článok. II. Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na
dodávku tovaru - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Predmet zákazky je realizovaný v rámci projektu:" Projekt zlepšenia kl'účových kompetencií žiakov
ZŠ Mierová 1 v Strážskom."

Kód výzvy: IROP-P02-SC222-2016-13
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K375

Článok III. Predmet zmluvy

l. Názov: Zákazka na dodanie tovaru: Informačné a komunikačné technológie pre projekt

"Projekt zlepšenia kl'účových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom."
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa:

Návrhu ceny (cenovej ponuky), vypracovanej na základe poskytnutého výkazu výmer
s opisom, ktorý tvorí Prílohu č.l tejto zmluvy.

3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v Článku III. bod 1. a 2. prevziať zmluvne
dohodnutým spôsobom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. tejto zmluvy.

4. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať ako súčasť predmetu zmluvy: dodací list, príp. záručný list.

Článok IV. Kúpna cena, platobné podmienky
l. Kúpna cena za predmet zákazky je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisova vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisova ponuky uchádzača.

2. Cena za dodanie tovaru:
Cena bez DPH: 14900,79 EUR
DPH 20 %: 2980,16 EUR
Cena s DPH: 17880,95 EUR

Cena je podrobne špecifikovaná v Prílohe č.l tejto kúpnej zmluvy (Cenová ponuka).

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy
podľa Článku III. tejto zmluvy.

4. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a
v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

5. Po dodaní predmetu zmluvy podľa Článku. V. bod 1. tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia
vystaví predávajúci daňový doklad na dodaný predmet zmluvy a odošle ho, alebo odovzdá na
adrese kupujúceho v dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti
uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. K daňovému
dokladu je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list.

6. Splatnosť faktúry je vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku (realizácia projektu
financovaného z prostriedkov EÚ ) 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň
úhrady považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu kupujúceho.
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7. Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované
náležitosti a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva
plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného
daňového dokladu.

Článok V. Dodacie podmienky

1. Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu najneskôr do 60 dní od
písomnej výzvy adresovanej predávajúcemu.
Miestom plnenia pre potreby tejto zmluvy je: ZŠMierová 1 v Strážskom.

2. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
3. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom

kupujúceho v mieste plnenia po dohode.
4. Predmet zmluvy uvedený v Článku. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním

dodacieho listu zástupcom kupujúceho.
5. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať kupujucému všetky doklady

nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v Článku. III bod 4.
6. Kupujúci sa zaväzuje zaslať písomnú výzvu predávajúcemu do 10 dní od splnenia odkladacej

podmienky podľa čl.X, bod 5. tejto zmluvy.

Článok VI. Kvalita tovaru
l. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne, včas a v požadovaných vlastnostiach,

množstve, v akosti a v prevedení podľa Článku III. tejto zmluvy.
2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu zmluvy je doteraz

nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými
ich výrobcom, tovar je nový, nerepasovaný, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych
materiálov.

3. Záručná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, začína plynúť dňom
podpísania dodacieho listu a preberacieho protokolu kupujúcim a trvá 2 roky na celý predmet
zmluvy.

4. Kupujúci je povinný dodržiavať návod na obsluhu a predávajúcim vydané inštrukcie (písomné) na
používanie predmetu kúpy.

5. Záručné povinnosti predávajúceho sa nevzťahujú na nasledovné prípady:
a. poškodenie neodborným zásahom zo strany obsluhy kupujúceho alebo tretej osoby,
b. poruchy elektrickej siete, zásah blesku,
c. zavírenie,
d. poškodenie ochranných plomb.

6. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich
zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa
riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.

7. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení zamestnanec
použivateľa telefónom alebo faxom na číslo: +421556250946 (servisné stredisko predávajúceho).

8. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho
v momente odovzdania - prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo
neprevziať poškodený alebo nekompletný predmet kúpy.

Článok VII. Zmluvné pokuty a sankcie
1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu kúpy

v dohodnutom čase a to 0,05% z kúpnej ceny za každý a začatý deň omeškania.
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2. Predávajúci je oprávnený uplatniť u kupujúceho úrok z omeškania za omeškanie s úhradou kúpnej
ceny a to 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením.

3. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej
výške vznikne druhej strane škoda.

Článok VIII. Vlastnícke právo
1. Kupujúci nadobúda výlučné vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po úhrade kúpnej ceny na

účet predávajúceho.

Článok IX. Zánik zmluvy, okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo

strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy
podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodávkou predmetu
zmluvy o viac ako 10 dní bude kupujúci považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú
pokutu tým nie je dotknuté.

3. Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod vyššou
mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídať, alebo ak ich aj zmluvné
strany predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo čiastočne
bránili plneniu podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy, požiare,
záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo vojenských orgánov. Uvedený
výpočet nie je taxatívny.

4. V prípade vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predlžené o dobu trvania stavu
zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie ako 30 dní,
zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe ďalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej zrušení.

Článok X. Záverečné ustanovenia
1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou formou

po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného
zákonníka nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vzťahy upravené v § 261
Obchodného zákonníka.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:
poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a
Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou.
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a
miestne príslušnému súdu.
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5. Táto zmluva uzavretá podpisom oboma zmluvnými stranami nadobúda účinnosť po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu zákazky zo strany
poskytovateľa, t.j. doručením kladnej správy z kontroly VO prijímateľov.
V prípade, ak nebude schválené predmetné VO strany poskytovateľa NFP,kupujúci si vyhradzuje
právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a
na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, kupujúci obdrží tri vyhotovenia,
predávajúci jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu
všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na web sídle
objednávateľa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Prílohy:
Príloha č.l - Cenová ponuka

Predávajúci: kupujúci:

f(1)dq tltc'1 v ')(J, 1·~ 02.()V , dna . V Strážskom, dňa ...1.~:.r!?:.~



Názov žlBdBteľB Mesto Strážske
Názov projektu Projekt zlepšenia krúčových kompetencii žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom
Prioritná os Prioritná os 2 - Ľahší pristup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
!Jpecmcký cieľ 2.2.2 Zlepšenie klúčových kompetencií žiakov zák!adných škôl

P.Č.
Názov výdavku nKT/, Merná jednotka Množstvo

Jednotková Cena celkom bez
Opis,lpeeifikácia IKT cena bez DPH DPH

Hlavná aktivita č.1 Nákup Interiérového vybavenia zš - jazyková učebňa
1

InterBktlvny projektor Vlvltek D756USTI - 1VT199004C
Interaktlvny projektor + projekl!:nfl tabuľa + Interaktivne pero
Opis: fnferaktfvny projektor s ultrakrAtkou praj. Vzdial svietivosť 3OQ() ensí, výdr.t.lampy 00סס1 hod., ks 1.00 1695,80 1695.80
technológia DLP, roz1/šeníe WXGA, sCltasťou je cHiak na stenu, 5 ročná zamka na projektor 3 ročná na
lampu, zsbudovane 10W reproduktory, ovládanie 2x perom, súlasťou anotačný softvér + biela magnetická
tabura120x180cm

2
Softvér vrátane adaptéra pre bezdrótový prenos obrazu a montážnej sady - VT199005A
Softvér vrátane adBptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážne} sady

Opis: Prenášač HDMf signálu bezdrOfovo do vzdialenosti 7m. Úp/ne jednoduché bezdrótové prená§anie
video signálu cez HDMI konektor bez tiadneho zJo1itého in§tafovania soffváru a nastavovania. Rozmery ks 1,00 98,50 98.50
vysielača: 83 x 30x 17 mm, Rozmery prijfmaCa: 9Sx 95x 32 mm
Maximálne podporované video roz/l§enie: 1920"12001 1080p, Video: HDMII.3 s HDCP 1.2,
Prlslu§enslvo: 2x adaptér z 220V na SV, 2x kábel USB·A na mini USB·B 450mm df1ka, 1x heim; kábel 1,5m

3
PoI!:/tal!: HP 290 G2 MT Pentlum G5400/4GB/500GB/DVDlWTP-10P+k/avesnica a my$
Monitor Phil/ps MT LED 21,5" 223V5LSB 1920x1080, 250ccJ/m, 5ms, 10mi/:1, DSub, DVI
Ul!:iteľské PC ks 1.00 429.20 429.20
Opis: CPU Pentium, 4GB RAM, 500GB HOD, VGA karta - 2x vystup + redukcia, Windows 7 Pro, my§,
klávesnica; monitor: uhlopriečka min. 55cm, LED, rozll§enie min. 1920x1080, 100M:1, 25Ocd.m2; VGA,DV

4
••Ekvivalent" - Nový model zariadenia (starý-ukonl!:ená výroba)

PoI!:/ta1!:Acer Verlton X (VX262OG) - J4005!4G!1TB/DVDIW10 +k/avesnlca a my$
Monitor Philips MT LED 21,5" 223V5LSB 1920x1080, 250ccJ/m, 5ms, 10mi/:1, CJ.Sub, DVI-D ks 16,00 356,00 5696.00
Klientské stanice vrátane základného príslu$enstva - monitor, klávesnica, my$)
Opis: Min.lnlel Celeron J4005 2,7Ghz. Ix 4GB DDR4 2133 - Ix 1000GB SATA 7200rpm - DVD±RW-
USB klávesnice a my§, monitor. uhloprietl<a min. 55cm, LED, rozll§enie min. 192Ox1080, 100M:1,
25Ocdhn2; VGA,DVI

5

"Ekvivalent" - NajnovJI digitálny model zariadenia (starý-ukončená výroba)

1VT199016B - Dlg/tfllnejazykové laboratórium - Ul!:lteľskfl riadiaca stanica so slúchadlami
-1ks
1VT199017C - Digitálne jazykové laboratórium - Žiacka stanica so slúchad/ami - 16ks

Digitálne jazykové laboratórium (softvér, elektronická jednotka na prenos a konverziu

signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie), resp. wifi
UCiteľská riadiaca stanica so slúchadlami
Opis: Učiteľská riadiaca stanica je vybavená náhlavoou komunikačnou súpravou z vysoko odolných
materiálov §peciáJne určená na kaldodennú záťal v §ko/e s reguláciou vzdialenosti slúchadiel a ovlédanfm
na prfvodnom kábli s možnosťou regulácie hlasffosti. SútBsťou náhlavnej komunikaCnej súpravy je
§peciá/ny mikrofón na ohybnom ramene s mo1nosťou vypnutia. Priemer pripájacieho kábla je 7mm, dlfka
2,3m, konektory 2 x 3.5mm. slúchadlá s frekvenlným rozsahom 10Hz· 28kHz, 320 Ohm, 100dB.
Jednosmerný mikrofón má frekvenCný rozsah 75Hz - 16kHz, citlivosť ·52dB a odpor 2K Ohm.Softvér
riadiacej stanice podporuje využitie viacerých zobrazovacfch zariadenf, moinosťvylvoriť at 200
samostatných kanálov a pripojenia 811000 samostatných §tudentskýchjednotiek na 1riadiacu stanicu, plnú
podporu simultánneho ovládania viacerých vysie/aclch kanálov. Softvér plne podporuje prfjem a
spracovanie signálu pripojených externých zariadeni (OVO, VeR, CD prehrávač) k riadiacej stanici s ks 1,00 2116,40 2 116.40
možnosťou distribúcie rôznych audio a video signálov do §tudentských stanic nezávisle. UCiteľskA riadiaca
stanica umo1ňuje vytvoriť 30 samostatných skupIn pre ka1dú triedu. Počet mo1ných tried je bez obmedzenia
s možnoeťou ulotenia individualizovaných z8sadaclch plánov s podrobnými pop/srn; pre katdú triedu s
mo1nosťou riadenia a zobrazenia Uudentských jednotiek na obrazovke riadiacej stanice na ktorejkoľvek
pripojenej stanici. Učiteľ má prostrednlclvom riadiacej stanice plnú kontrolu nad §tudentskými stanicami s
možnosťou anotácie na študentských obrazovkách ako aj na interaktfvnej tabuli. Softvér zároveťl umo1ňuje
učiterovi vytvárať vlastné testy, tie distribuovať do §tudentských staníc a následne vyhodnotiť.
Žiacka stanica so slúchadJami
Opis: Študentská stanica je vybavená náh/avoou komunikaCnou súpravou z vysoko odolných materiálov,
§peciáJne urtená na katdodennú záťat v škole s reguláciou vzdialenosti slúchadiel a ovládanIm na
prlvodnom kábli s možnosťou regulácie hlasitosti. SCltasťou náhlavnej komunikačnej súpravy je §peciá/ny
mikrofón na ohybnom ramene s molnosťou vypnutia. Priemer pripájacieho kábla je 7mm, cAlka 2,3m,
konektory 2 x 3.5mm. slúchadlá s frekvenčným rozsahom 10Hz - 28kHz, 3200hm, 106dB. Jednosmerný
mikrofón má frekvenčný rozsah 75Hz· 16kHz, citlivosť -52dB a odpor 2K Ohm. Softvér §tudentskej stanice
podporuje mo1nosť chatu a odosielania potiadaviek na utftefskú stemcu : tiack>sť o pomoc. Študent si pri
prihláseni zadá svoje údaje - pohlavie, svoje vlastné meno, čím sa pre učiteľa výrazne zjednodu§uje
evidencia dochádzky. Pomocou dodávaných slúchadiel s mikrofónom majú §fudenti mo1nosť pOCúvať
vysielanie z učiteľskej stanice, komunikovať s učiteľom, inými študentami, v skupinách, alebo m6tu
prezentovať pred celou skupinou /triedou.

Hlavná aktivita Č. 2 Nákup Interlérového vybavenia Z -knlinlca

Lenovo V530 TWR/lnteI13-8100/1T/4GB/HD/DVDIWT-W10P +k/avesnica a myš
8 PoI!:ltal!: pre $kolsk.ého knihovnlka ks 1.00 462,20 462,20

Opis: 1T, 4G, VGA, Windows 7P, my§, kfávesnica

••Ekvivalent" - Nový model zariadenia (starý-ukonl!:ená výroba)

9 HP 250 G715.6 Ce/eron N4000/4GB+N/128/DVDIW10H ks 5.00 270,70 1353.50
Notebook pre používateľov knižnice

Opis: Celeron N4000 2.60 GHzl4 GB 2400MHzl128 GB, Windows 10
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"Ekvivalent" - Nový model zariadenia (starý-ukončená výroba)

10 Lenovo TAS MT WIFI MedlaTek MT8321 ks 5;00 90,40 452,00
Tab/ef pre poufivafefov knif.nice
Opis: uh/oprioCkar,MT8321, 1,3OGHzl1G6I16GBIl" SOAPShnul1i1ouchlAndroid9

Univerzálny knihovnicky systém Clavius
KnižniCno.informaCný systém

11 Opis: kafalogizácia, retrokatalogizácia, výpotitný systém, akvizJcia, prlrastkové zoznamy, vyraďovanie, ks 1,00 1078,00 1078,00
revfzny zoznam, orrIine katalóg
In§lalačné CD + manuál
Cena je pre !kolskú knižnicu (neobmedzená velkosť fondu 8 POOetpočft9čov)

ClpherLsb USS
StIt1<y4oooks
(;Itačka čiarových kódov ks 1,00 113,30 113,30
Opis: ru&1ý laserový, USB kábel

12 + 4000 !tftkov (4 kotúče) s Cierovými kódmi, nawtmutými jedineCné pre zatdá knitnicu

OKI MC573dn A4, 30/30pp, 1200dpl, USS, LAN
Tlačiaretl. kopírovBcf stroj, skener 3v1
Opis: Formát tteče: A4, pemsr: 1GB RAM, rýchJosťCiemej tJ8Čemin: 26 strán A4hnin., rýchJosťfarebnej ks 1,00 535,00 535,00
tIaCe: min. 30 strán A4hnin., dup/ex: ANO, dispej: ANO, zásobnik: 250fisfov A4, miftifunkálý podáV8Č: 100
listov A4, Automatický podával 50 listov A4. skener: ANO, fax: ANO,

13

"Ekvivalent" - Nový model zariadenia (starý-ukontená výroba)

Sony 32" LED TV KDL-32WD755/DVB- T2,C,S2IXR200HzI
Te/ev/zor
Opis: LED 1v s vysokým rozlf§enfm FULL HD, Uhlopriečke 32~JBO cm

ks 1,00 313,55 313,55Rozlisenie 1920 x 1080, Obrazové obvody X-Reality Pro
Motion Flow XR200Hz, Podsvieteme Edge LED
Prehrá vanie mu/timédil Z domácej siete, W-Fi direct
Zrkadlenie obrazovky (Screen Mi"oring), Dolby Digital
DVB- T/C tuner, anal6g, 2x HDMI, 2x usa, PC vstup HDMI

14 USS nahrávanie na HOD

Sony DVD pŕehrávat DVPSR760H
DVD prehrávač
Opis: Prehráva: DVO Video, DVD-R-RW. DVD+R-RWIR DL, CD, (S)VCD
Podporuje: Xvid, MP3, WMA, AAC, JPEG
Obrazový D/A pre..-Tk 12 bffov /108 MHz ks 1,00 49,04 49,04
Digitálny zvukový výstup DTS
Prisp6sobitefný režim zobrazenia
VysokorýchlostOO vyhľadávanie
Zobrazenie názvUlkap;toly

15 Kompozitný video výstup, výstup dgitálneho zvuku (koaxíélny), USS

"Ekvivalent" - Nový model zariadenia (starý-ukontená výroba)

3LCD EPSON EB-X39, XGA, 3500 Ans/, 15000:1 ks 1,00 441,70 441,70
Dataprojektor

16
Opis: 3LCD, XGA, 3500ANSI, 15000:1, USB, HDMI, !AN

Násténné projekčni plátno NOSO, 150x104cm (16:10), manual, stena
Premietacie plátno ks 1,00 66,60 66,60

17
Opis: 150x104cm, 16:10, manuálne, nástenné

Celkom: 14900,79
DPH 200/0: 298016

Celkom s DPH: 17 880,95


