
Kúpna zmluva č. Z20216227_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
IČO: 00399957
DIČ: 2020879245
IČ DPH: SK 2020879245
Bankové spojenie: IBAN: 0
Telefón: +421 267295147

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Silver Tech, s.r.o.
Sídlo: Duklianska 648/20, 08901 Svidník, Slovenská republika
IČO: 46489037
DIČ: 2023482769
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK57 0200 0000 0030 0256 1753 
Telefón: 0908878011

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: televízory
Kľúčové slová: televízory
CPV: 32324000-0 - Televízory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka televízorov

Funkcia

televízory

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Televízia: uhlopriečka 189cm, rozlíšenie 4K, 
obnovovacia frekvencia panelu min. 50Hz, podsvietenie 
panela Direct LED, podpora Apple Airplay 2, Miracast, 
uchytenie VESA 600×400, podpora HDR10, tunery 
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI2, 2× USB, RF 
vstup 2x, komponentný vstup 1x, optický výstup 1x, Cl 
slot 1x, kompozitný vstup 1x, LAN, WiFi, Bluetooth V5.0,
DLNA, možnosť nahrať aplikácie z aplikačného 
obchodu; podporované zvukové kodeky: AC4, 
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, 
PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X; repro s
výkonom aspoň 20W,

9 ks

pokračovanie bodu 1.: trieda energetickej účinnosti 
najmenej G, Napríklad: 75" LG 75UN7100 áno
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2. Televízia: uhlopriečka 177cm, rozlíšenie 4K, 
obnovovacia frekvencia panelu min. 50Hz, podsvietenie 
panela Direct LED, podpora Apple Airplay 2, Miracast, 
uchytenie VESA 600×400, podpora HDR10, tunery 
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI2, 2× USB, RF 
vstup 2x, komponentný vstup 1x, optický výstup 1x, Cl 
slot 1x, kompozitný vstup 1x, USB nahrávanie, LAN, 
WiFi, Bluetooth V5.0, možnosť nahrávať aplikácie z 
obchodu, podporované zvukové kodeky: AC4, 
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, 
PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X; repro s
výkonom aspoň 20W,

2 ks

pokračovanie bodu 2.: trieda energetickej účinnosti 
najmenej G, Napríklad: 70" LG 70UN7100 áno

3. Televízia: uhlopriečka 164cm, rozlíšenie 4K, 
obnovovacia frekvencia min. 50Hz, podsvietenie panela 
Direct LED, podpora Apple Airplay 2, Miracast, podpora 
HDR10, tunery DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 
2× USB, RF vstup 2x, komponentný vstup 1x, optický 
výstup 1x, Cl slot 1x, kompozitný vstup 1x, USB 
nahrávanie, LAN, WiFi, Bluetooth V5.0, možnosť nahrať 
aplikácie z obchodu, uchytenie VESA 300×300, 
podporované zvukové kodeky: AC4, AC3(Dolby Digital), 
EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, 
DTS Express, WMA, apt-X; repro s výkonom aspoň 
20W,

1ks

pokračovanie bodu 3.: trieda energetickej účinnosti 
najmenej G, Napríklad: 65" LG 65UN7100 áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia a preukázania funkčnosti na mieste dodania pracovníkom dodávateľa.

Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách 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, 
respektíve lepšími parametrami.

Odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom, alebo českom jazyku.

Doručenie faktúry spolu s dodávkou.

Tovar doručiť a odovzdať v pracovných dňoch v čase od 10,00-14,00 hod V prípade reklamácie je dodávateľ povinný tovar 
prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

Objednávateľ požaduje poslať do troch pracovných dní kópie technickej dokumentácie výrobku, ktorý bude predmetom 
dodávky na e-mail objednávateľa

Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky.

Všetky uvedené technické parametre sú požadované za minimálne.

Dodávku tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
(OPET).

Objednávateľ požaduje záruku minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy s uvedením značky, typu tovaru a osoby 
zodpovednej za riadne odovzdanie tovaru.

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..

Dodávané tovary musia byť zabalené v krabiciach z recyklovaného materiálu.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Dolnozemská cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.04.2021 09:40:00 - 22.04.2021 09:40:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kpl.
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: 9 800,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 0,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 800,00 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 08.04.2021 10:20:01

Objednávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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