
Kúpna zmluva č. Z20216716_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TurTel s.r.o.
Sídlo: Hnedá 1125/6, 01003 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36428817
DIČ: 2021964868
IČ DPH: SK2021964868
Telefón: 0903676425

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dotykové a grafické tablety
Kľúčové slová: dotykový tablet, grafický tablet
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 30237450-8 - Grafické tablety; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dotykový tablet

2. Dotykový tablet

3. Dotykový tablet

4. Grafický tablet

Položka č. 1: Dotykový tablet

Funkcia

Dotykový tablet s 10,1" IPS dotykovým Full HD displejom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dotykový tablet ks 1

Uhlopriečka Full HD displeja palce 10,1

Veľkosť pamäte RAM GB 2

Kapacita flash pamäte GB 32

Maximálna veľkosť pamäťovej karty GB 512

Kapacita akumulátora mAh 5100

Rozmery  š x v x h cm 24,02 x 15,9
x 0,79

Hmotnosť kg 0,45
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dotykový tablet: procesor Kirin 710A (8-jadrový), micro SD slot, rozlíšenie 
prednej/zadnej kamery: 2/5 Mpx, Bluetooth, GPS , Wi-Fi,

Dotykový tablet:
displej využíva technológiu Huawei ClariVu na vylepšenie obrazu, 
duálne reproduktory s ladením Harman Kardon, ktoré sú navyše 
doplnené modernou audio technológiou Histen 6.1.

Danej špecifikácie vyhovuje: Huawei MatePad T10s modrý (TA-MPT10S32WLOM) prípadne 
ekvivalent

Položka č. 2: Dotykový tablet

Funkcia

Dotykový tablet s 10,4" TFT displejom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dotykový tablet ks 1

Uhlopriečka TFT displeja palce 10,4

Veľkosť pamäte RAM GB 4

Kapacita flash pamäte GB 64

Kapacita akumulátora mAh 7040

Rozmery  š x v x h cm 15,43 x 
24,45 x 0,7

Hmotnosť kg 0,47

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dotykový tablet:
výkonný 8jadrový procesor Samsung Exynos 9611 s frekvenciou 
2,3 GHz, rozlíšenie prednej/zadnej kamery: 5/8 Mpx, Operačný 
systém Android 10 s nadstavbou One UI 2.0

Dotykový tablet:
2 reproduktory AKG s podporou priestorového zvuku Dolby Atmos,
musí obsahovať dotykové pero S Pen, s ktorým sa môže kresliť, 
písať poznámky

Dotykový tablet:
pripojenie na internet pomocou Wi-Fi alebo vysokorýchlostnej 
mobilnej siete 4G LTE, navigačné systémy GPS, Glonass, Galileo 
a Beidou, zabezpečovacia platforma Samsung Knox

Danej špecifikácie vyhovuje: Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE prípadne ekvivalent

Položka č. 3: Dotykový tablet

Funkcia

Tablet s 10,2“ Retina displejom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dotykový tablet ks 1

Uhlopriečka displeja palce 10,2

Kapacita flash pamäte GB 32

Rozmery  š x v x h cm 17,41 x 25,6
x 0,75

Hmotnosť kg 0,47

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dotykový tablet: operačný systém PDA iPasOS, typ procesora Apple A Series, 
6-jadrový procesor Apple A12 Bionic,

Dotykový tablet:
rozlíšenie prednej/zadnej kamery: 1,2/8 Mpx, fotoaparát je 
vybavený automatickou stabilizáciou obrazu, výkonnou umelou 
inteligenciou, ktorá napríklad rozpoznáva telo a tváre, alebo HDR
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Dotykový tablet:

odomykanie pomocou čítačky odtlačkov prstov Touch ID. 
Integrovaný mikrofón. Podpora Apple Pencil a inteligentnej 
klávesnice Smart Keyboard s klávesmi plnej veľkosti, Wi-Fi 802.11 
a / b / g / n / ac, B

Dotykový tablet: podpora Apple Pencil a inteligentnej klávesnice Smart Keyboard s 
klávesmi plnej veľkosti, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth.

Dotykový tablet: Snímače: Trojosí gyroskop, akcelerometer, barometer, snímač 
okolitého osvetlenia. Farba: Vesmírne sivá (Space Gray).

Danej špecifikácie vyhovuje: Apple iPad (2020) Wi-Fi 32GB prípadne ekvivalent

Položka č. 4: Grafický tablet

Funkcia

Prístroj, ktorý na aktívnej ploche 152×95 mm dokáže snímať až s rozlíšením 2 540 lpi, čo umožňuje vytvárať naozaj jemné 
línie. Má schopnosť detekovať 4 096 úrovní prítlaku, vďaka čomu sa môže dynamicky pracovať s šírkou zvoleného štetca.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Grafický tablet ks 1

Rozmery cm 21 x 16 x 
0,88

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Grafický tablet:

rozmery aktívnej plochy 15,2 x 9,5cm, na danej ploche dokáže 
snímať s rozlíšením 2 540 LPI, Rýchlosť snímania dosahujúce až 
133 pps, schopnosť detekovať 4 096 úrovní prítlaku Bluetooth, 
USB pripojenie

Danej špecifikácie vyhovuje: Tablet Wacom Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLK) prípadne 
ekvivalent

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Ak sa v OF uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ,
umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. 
Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a
so súhlasom  Objednávateľa.

Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci 
požiadavkám Objednávateľa.

Objednávateľ požaduje tovar náležite zabaliť inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo 
zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tovaru Objednávateľom.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Nový, doposiaľ nepoužitý krabicový softvér.

Splatnosť faktúry je 30 dní.

Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky.

Objednávateľ požaduje, aby faktúra  obsahovala rozpis položiek, počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke, ich 
jednotkové ceny bez DPH,  sadzbu DPH, cenu s DPH a celkovú cenu za danú položku.

V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina

Ulica: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina,  Fakulta elektrotechniky a 
informačných technológií, Katedra fyziky

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.04.2021 08:00:00 - 10.05.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok (podľa špecifikácie)
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: 840,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 21,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 016,40 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 15.04.2021 15:40:01

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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