Kúpna zmluva č. Z202025103_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Panská 26, 81101 Bratislava, Slovenská republika
00167088
2021356601
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0059 6811
5443 1761

Dodávateľ:
Obchodné meno:

HENRYSO, s.r.o.

Sídlo:

Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

50687115

DIČ:

2120422425

IČ DPH:

SK2120422425

Bankové spojenie:

IBAN: SK51 0200 0000 0037 8416 5551

Telefón:

0917 932 741

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mikrofón Jabra SPEAK 510/ pripojenie USB, kondenzátorový, všesmerové snímanie,
frekvencia od 150 Hz do 7 kHz alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

mikrofón, prenosný komunikátor

CPV:

32341000-5 - Mikrofóny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Mikrofón Jabra SPEAK 510/ pripojenie USB, kondenzátorový, všesmerové snímanie, frekvencia od
150 Hz do 7 kHz alebo ekvivalent

Funkcia
Pre účely online prednášok, konferenčných diskusií a výučby
Technické vlastnosti

Jednotka

Mikrofón Jabra SPEAK 510/ pripojenie USB,
kondenzátorový, všesmerové snímanie, frekvencia od
150 Hz do 7 kHz alebo ekvivalent

ks

Frekvencia mikrofónu

Hz

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Produktové číslo mikrofónu

100-43100000-60

Typ mikrofónu

stolný

Počet kanálov

samostatný mikrofón

Smerová charakteristika

všesmerový, filter hluku (technológia HD Voice)

Kruhové prevedenie

áno

Technológia bezdrôtového spojenia Bluetooth

áno
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Minimum

Maximum

Presne
1

150

7000

Nabíjanie batérie

cez USB

Pripojenie mikrofónu

možnosť pripojenia k PC, mobilnému telefónu

Regulácia hlasitosti

áno

Funkcia stlmenia

áno

Prenosné

áno

Výdrž batérií

15 hodín,

Záruka

24 mesiacov

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
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..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar (mikrofón)
Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru (doprava, vyloženie a naloženie tovaru,
vynesenie) na miesto plnenia.
Záručná doba min. 24 mesiacov
Mikrofón bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie počas
pracovných dní.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného
tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať objednávateľ možnosť tovar
vrátiť dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne
identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar (mikrofón), ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje
objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný
produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento
produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to objednávateľ považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Pokiaľ dodávateľ navrhne obstarávateľovi mikrofón s nevyhovujúcimi technickými parametrami, obstarávateľ má právo takúto
ponuku odmietnuť. Nedodaním predmetu obstarávania sa dodávateľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 30% z ceny tovaru
(predmetu obstarávania). Navyše obstarávateľ udelí dodávateľovi negatívnu referenciu.
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Panská 26

Čas / lehota plnenia zmluvy:
19.10.2020 10:51:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

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: 98,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 118,00 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.

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 14.10.2020 11:34:01
Objednávateľ:
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
HENRYSO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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