Kúpna zmluva č. 8/2014
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
1.1

Kupujúci:

Stredná odborná škola dopravná

Právna forma:
Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN kód:

príspevková organizácia
Konštantínova 2, 080 01 Prešov
Register organizácií
Mgr. Jozef Labanc, riaditeľ
Mgr. Jozef Labanc
051/772 32 87
17 078 440
2021283473
neplatiteľ DPH
Štátna pokladnica

(ďalej len „kupujúci“)
1.2

Predávajúci:

Tribiano s. r. o.

Právna forma:
Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN kód:

spoločnosť s ručením obmedzeným
Prostějovská 6325/97, 080 01 Prešov
OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 26830/P
Mgr. Ján Kunaj, konateľ
Mgr. Ján Kunaj
jan.kunaj@gmail.com, 0918 489 982
46 571 019
2023442311
SK2023442311
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode
2.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru, v rámci
implementácie projektu s názvom „Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove“,
s kódom ITMS: 26110130714, realizovaného v rámci Operačného programu Vzdelávanie,
spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom, Prioritná os 1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, kód
výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO (ďalej len „projekt“), a záväzok kupujúceho dodaný tovar
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

2.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k informačným
a komunikačným technológiám (IKT), ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok III.
Miesto a termín plnenia

3.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do sídla kupujúceho na svoje náklady. Pri dodaní tovaru je
predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú.

3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných
strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je do 31.07.2015.

3.3

Predávajúci je povinný dodať tovar najneskôr do 15 dní po doručení písomnej objednávky zo
strany kupujúceho.

3.4

Predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred presný termín dodania
tovaru.

3.5

Tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy je predávajúci povinný zabaliť alebo vybaviť na
prepravu obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, prípadne znehodnoteniu.

3.6

Kupujúci je oprávnený poškodený predmet tejto zmluvy neprevziať a predávajúci je povinný
poškodený predmet zmluvy podľa dohody s kupujúcim nahradiť požadovaným predmetom
zmluvy v rovnakom množstve a kvalite, v lehote určenej kupujúcim. V prípade, ak poškodený
predmet zmluvy predávajúci podľa dohody s kupujúcim nenahradí, kupujúci je oprávnený od
tejto zmluvy odstúpiť. Na vady predmetu zmluvy sa vzťahuje § 436 a nasl. Obchodného
zákonníka.

3.7

V prípade nedostupnosti tovarov má predávajúci právo nahradiť nedostupný tovar tovarom
v rovnakej alebo lepšej kvalite a technickej špecifikácii pri nezmenených cenových
podmienkach. Nedostupnosť tovarov bude predávajúci dokladovať dôveryhodným spôsobom.
Článok IV.
Protokolárne odovzdanie

4.1

Po splnení predmetu zmluvy, potvrdia túto skutočnosť oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán bez meškania svojimi podpismi pod dodací list, resp. preberací protokol.
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Článok V.
Kúpna cena
5.1

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2

Kúpna cena predstavuje sumu vo výške 14 737,20 EUR bez DPH, t.j. 17 684,64 EUR s DPH,
pričom jej špecifikácia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok VI.
Platobné podmienky

6.1

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku, t.j. dodaním tovaru v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním
kupujúcemu. Úhrada kúpnej ceny uvedenej v článku V. bod 5.2 tejto zmluvy bude realizovaná
priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených predávajúcim. Podkladom pre fakturáciu
bude dodací list alebo preberací protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

6.2

Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to v lehote 30 dní odo dňa
doručenia faktúry kupujúcemu.

6.3

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne údaje, je
kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie, resp. opravu s uvedením chýbajúcich
náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

6.4

Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
uvedený v článku I. tejto zmluvy.
Článok VII.
Sankcie

7.1

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, je predávajúci
oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, s ktorou je
kupujúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania.

7.2

V prípade nedodržania termínu plnenia zo strany predávajúceho, je kupujúci oprávnený uplatniť
si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti predmetu plnenia, s dodaním ktorého je
predávajúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv
na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.3

Zmluvná strana nie je v omeškaní, ak požiadala o zmenu termínu plnenia a táto zmena termínu
bola písomne akceptovaná druhou zmluvnou stranou. Žiadosť o zmenu termínu plnenia musí
byť doručená písomne v dostatočnom čase pred termínom plnenia dodávok, tak aby druhej
zmluvnej strane nevznikli škody s uvedením dôvodu a náhradného termínu plnenia.
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Článok VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
8.1

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po
úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
Článok IX.
Záruka za akosť

9.1

Záručná doba na tovar je stanovená v záručnom liste prikladanom k dodaciemu listu, resp.
preberaciemu protokolu a daňovému dokladu.

9.2

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

9.3

Vybavovanie reklamácií sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a reklamačným
poriadkom predávajúceho.

9.4

Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu predávajúci.
Presný popis je špecifikovaný v záručnom liste, ktorý je prílohou každého dodacieho listu, resp.
preberacieho protokolu.

9.5

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli vinou nesprávneho alebo nešetrného používania
(podľa podmienok záručného listu), neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom
vonkajších udalostí.
Článok X.
Zodpovednosť za vady a nároky z vád tovaru

10.1 Zmluvné strany sa riadia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, kde je upravený nárok zo
zodpovednosti za vady. Predávajúci preberá záruky za akosť tovaru.
10.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na
tovare na kupujúceho, aj keď sa vady stanú zjavné až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením jeho
povinností.
10.3 Predávajúci zodpovedá za to, že pri dodaní tovaru a počas záručnej doby bude dodaný tovar
spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci
nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
10.4 Kupujúci si môže uplatniť nároky z vád tovaru len v prípade, ak tieto vady tovaru oznámi
predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a pri skrytých vadách do dvoch
rokov od doby dodania tovaru.
10.5 V prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar s vadami, ktoré robia daný tovar nespôsobilý
na jeho obvyklé použitie, možno to považovať za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má
v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy.
10.6 Ak dodaný tovar bude mať vady, ktoré sú opraviteľné, kupujúci má právo požadovať od
predávajúceho odstránenie vád opravou tovaru, a to do 10 dní od odovzdania tovaru na opravu.
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Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v tejto lehote, môže kupujúci požadovať primeranú
zľavu z kúpnej ceny.
10.7 V prípade, ak dodaním tovaru s vadami kupujúcemu vznikne škoda, môže si kupujúci uplatniť
u predávajúceho nárok na náhradu škody.
Článok XI.
Zodpovednosť za škodu
11.1 Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho
úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
11.2 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala
nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala,
a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje
prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú
obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zmluvné strany sa
zaväzujú bez zbytočného odkladu upozorniť druhú zmluvnú stranu na vzniknuté okolnosti
vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich
zodpovednosť.
Článok XII.
Povinnosť mlčanlivosti
12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy, ako aj s výkonom práv a povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety tvoria predmet
obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Tretím osobám je možné tieto
skutočnosti sprístupniť len so súhlasom druhej strany alebo ak je to potrebné na plnenie práv
a povinností podľa tejto zmluvy.
12.2 Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tejto zmluvy, je povinná nahradiť
druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej tým vznikla.
Článok XIII.
Ukončenie účinnosti zmluvy
13.1 Ukončenie účinnosti tejto zmluvy je možné:
a) uplynutím doby jej trvania,
b) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí obsahovať deň ukončenia účinnosti
tejto zmluvy,
c) odstúpením od zmluvy podľa ustanovení tejto zmluvy.
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13.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán opakovane
porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti.
13.3 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo odstúpiť od zmluvy jednou zo zmluvných
strán, druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá
povinnosť porušila a dať jej primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu.
13.4 Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia povinností v lehote poskytnutej príslušnou zmluvnou
stranou nedôjde, je táto zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy s tým, že toto odstúpenie
je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
13.5 Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto
odstúpenie neplatné.
13.6 Ukončenie účinnosti tejto zmluvy nemá na základe dohody zmluvných strán vplyv na povinnosť
zaplatiť zmluvné pokuty a náhradu škody, ktorá vznikla.
Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
14.1 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste, súvisiacich
s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 071/2014/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva o NFP“) uzavretej
medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12
Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP, a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
14.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru.
14.3 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
14.4 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú
zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k
dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
14.5 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
14.6 Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.
14.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise kupujúci obdrží tri
vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.
14.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle kupujúceho.
14.9 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
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V Prešove, dňa ........................

V Prešove, dňa .........................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

................................................................
Mgr. Jozef Labanc
Riaditeľ, Stredná odborná škola dopravná

................................................................
Mgr. Ján Kunaj
Konateľ, Tribiano s. r. o.
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. .......

ŠPECIFIKÁCIA TOVARU

P. č.

Názov položky

MJ

Počet
jednotiek

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Cena
celkom
v EUR bez
DPH

DPH
20 %

Cena
celkom
v EUR s
DPH

1.

2.2.1. Notebook –
LENOVO ThinkPad E530c

ks

22

436,90

9 611,80

1 922,36

11 534,16

2.

2.2.15. Program na návrh DSP –
EAGLE Standard

ks

1

1 306,60

1 306,60

261,32

1 567,92

ks

1

1 306,60

1 306,60

261,32

1 567,92

ks

1

163,30

163,30

32,66

195,96

4.

2.2.16. Program na simuláciu el.
obvodov – simulačný program
Multisim
2.2.17. Tlačiareň farebná –
Samsung CLP-415NW

5.

2.2.22. DVD pre dopravnú
výchovu

ks

1

400,20

400,20

80,04

480,24

6.

2.2.39. Tuningový softvér –
SuperVAG CHIPTUNING

ks

1

1 230,00

1 230,00

246,00

1 476,00

ks

2

318,50

637,00

127,40

764,40

ks

1

81,70

81,70

16,34

98,04

14 737,20

2 947,44

17 684,64

3.

7.
8.

2.2.40. Dataprojektor – Epson EB
X 02
2.2.50. Testy na autoškolu – sada
– Autoškola 14
SPOLU

Podrobný opis tovaru:
2.2.1. Notebook









notebook s procesorom dosahujúcim v CPU PassMark skóre min. 2880 bodov
pevný disk 7200 rpm kapacita min. 500GB
operačná pamäť min. 4GB
predinštalovaný OEM 64 bitový operačný systém v slovenskej lokalizácii
integrovaný zvukový adaptér
integrovaná grafická karta s výstupom VGA
3x USB 2.0
záruka min. 24 mesiacov (alebo ekvivalentné zariadenie)

2.2.15. Program na návrh DSP
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program na návrh DSP pre praktickú výučbu (alebo ekvivalentné zariadenie)
dodávané elektronicky, plocha DPS min. 160x100 mm, 6 vrstiev spojov, inštalácia pre min. 10
počítačov

2.2.16. Program na simuláciu el. obvodov





program na simuláciu elektrických obvodov pre praktickú výučbu (alebo ekvivalentné
zariadenie)
Obsahuje knižnice s zdrojmi, pasívne súčiastky, aktívne súčiastky, integrované obvody,
súčiastky RF technika, mikro kontrolóri, ANalogové súčiastky, TTL obvody, C MOS obvody,
NI komponenty, Konektory, MCU, BASIC, Electro mechanical, Ladder diagrams,
Indicators, Powers, Mixed, Misc Digital
Obsahuje tieto meracie prístroje: Multimeter, Funkčný generátor, Wattmeter, Osciloskop 2
kanálový a 4 kanálový , Bode Plotter, Frekqenci counter , Word generator, Logic converter,
Logic Analyzer, IV analyzer, Distortion analyzer, Spektralny analyzátor, Network analyzer,
Agilent function generator, Aligent multimeter, Aligent oscilloskopoe, Tektronix osciloskope,
Measurement probe, Current probe, LabView Instruments

2.2.17. Tlačiareň farebná


















Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná (alebo ekvivalentné zariadenie)
A4 tlačiareň/skener/kopírka, 15str./min, 1200x2400dpi, USB 2.0.
Vysoká rýchlosť tlače, ostrosť grafiky textu, tlačí viac strán na jeden list, displej LCD
Rýchlosť tlače: prvá strana – do 16 sekúnd čiernobielo aj farebne, 18 strán/min
Funkcie: Tlač, Bezdrôtová, mobilná tlač, Ručná obojstranná tlač, WPS režim, Funkcia
ekologický režim jedným dotykom, dvojriadkový displej LCD
Tlačové jazyky: SPL, PCL5c, PCL6C, PS3, PDF V1.7
Procesor: Dva CPU (Primárne: 533 MHz/Sekundárny: 150 MHz)
Pamäť: 256 MB (voliteľne 512 MB)
Podávanie papiera: vstupný zásobník: až 250 listov, výstupný zásobník: až 100 listov
Veľkosť tlačových médií: A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5,
Executive, Statement, Index Card Stock, pohľadnice, obálka (Monarch, Č 10, DL, C5, C6, No
9) vlastné [76 x 127 mm - 216 x 356 mm]
Kompatibilita: Window XP (32/64 bitov), \u200b\u200b2003 Server (32/64 bitov),
\u200b\u200bVista (32/64 bitov), \u200b\u200b2008 Server (32/64 bitov), \u200b\u200b7
(32/64 bitov), \u200b\u200b2008 Server R2Mac OS X 10.4- 10.7, rôznymi verziami systému
Linux, Unix OS
Hluk: Max 50 dB
Rozhranie: 1x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1x WiFi (802.11b/g/n)
Rozmery: 420 x 426 x 264 mm
Hmotnosť: 16,62 kg

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
9

2.2.22. DVD pre dopravnú výchovu



DVD pre praktickú výučbu dopravnej výchovy (alebo ekvivalentné zariadenie)
Obsahujúci DVD na výučbu značiek, DVD na výučbu križovatiek, DVD na výučbu
dopravných situácii, DVD na precvičovanie testov a ďalšie DVD v rámci výučby

2.2.39. Tuningový softvér
















Softvér na zvýšenie výkonu automobilov - tuning - pre praktické vyučovanie (alebo
ekvivalentné zariadenie)
Program pre prácu riadiacich jednotiek motora
Široká ponuka podporovaných vozidiel napr. vozy koncerntu VW, Peugeot, Citroen, Rinault,
Fiat, Alfa Romeo, Kia, Hyundai, Volvo a ďalšie
Kontrola správnosti dátového súboru pred zápisom (rozoznanie poškodeného súboru)
Bezpečnostný segmentový zápis do pamäte
2 voľby rýchlosti zápisu: rýchly režim, pomalý režim (zvýšená bezpečnosť prenosu dát)
Porovnanie dátových súborov – binárne porovnanie dát a zobrazenie rozdielov
Zabudovaný prieskumník pre prácu so súbormi
Zabudované prezeranie a porovnanie súborov
Ukazovateľ priebehu čítania a zápisu
Odhad ostávajúceho času
Identifikácia riadiacej jednotky
Jednoduchý spôsob získavania upravených dát pre našich zákazníkov
Čítanie pamäti, zápis pamäti, aktualizácia
Obsah balenia: odolný a praktický kufrík, komunikačný adaptér USB alebo bluetooth, ďalšie
konektory potrebné k prepojeniu s vozidlom, predlžovačka USB AA, návod k obsluhe,
inštalačné CD, technická podpora

2.2.40. Dataprojektor










LCD projektor, nat. XGA (1024x768), 2200 ANSI lm, kontrast 500:1, VGA,
Composite.(alebo ekvivalentné zariadenie)
Možnosť 3D projekcie, úsporný režim, reproduktor s výkonom 2 W, digitálny HDMI
konektor, diaľkové ovládanie,
Maximálne rozlíšenie 1600x1200 px
Svetelnosť 5 000lm
Výkon lampy 190 W, životnosť lampy 4500 hodín
Rozhranie: D-SUB, HDMI, USB 2.0, S-Video, Kompozitný, Audio jack výstup, Audio jack
vstup
Projekčná plocha: minimálna uhlopriečka 99,06 cm (39“)
Hlučnosť 32 dB
Rozmery a hmotnosť: šírka 302,8 mm, výška 111,8 mm, hĺbka 221,8 mnm, hmotnosť 2,3 kg
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 Objektív: minimálna ohnisková vzdialenosť (prepočet na 35 mm)
2.2.50. Testy na autoškolu – sada




Výučbové DVD – CD pre žiakov na precvičovanie testov pre autoškoly, dopravné situácie,
konštrukcia, križovatky a pod.
Animované dopravné situácie,
Sada DVD alebo CD

V Prešove, dňa ........................

V Prešove, dňa .........................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

................................................................
Mgr. Jozef Labanc
Riaditeľ, Stredná odborná škola dopravná

................................................................
Mgr. Ján Kunaj
Konateľ, Tribiano s. r. o.
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