
Kúpna zmluva č. Z20216927_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: Henrich Sonnenschein - ITSK
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 37212931
DIČ: 1020103370
IČ DPH: SK1020103370
Bankové spojenie: IBAN: SK4702000000002198347155
Telefón: 0905351632

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multimediálna technika
Kľúčové slová: slúchadlá, reproduktory, stojan, mikrofón, web-kamera, kamera
CPV: 32340000-8 - Mikrofóny a reproduktory; 32341000-5 - Mikrofóny; 32342000-2 - 

Reproduktory; 32342100-3 - Slúchadlá; 30237240-3 - Webová kamera; 42671000-0 - 
Držiaky na nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Slúchadlá s Bluetooth

2. Slúchadlá  vhodné pre PC

3. Slúchadlá vhodné pre PC a hracie konzoly

4. Držiak pre tablet

5. Stojan na mikrofón s ramenom

6. Viacúčelový mikrofón

7. Dynamický mikrofón

8. Webkamera v rozlíšení Full HD

9. Digitálne zariadenie na prenos obrazu a zvuku

10. Reproduktory

11. Webkamera s integrovaným stereo mikrofónom

Položka č. 1: Slúchadlá s Bluetooth

Funkcia

Slúchadlá v bezdrôtovom prevedení. Príjem hovorov tlačidlom na ľavom slúchadle, alebo na kábli v prípade počúvania cez 
priložený audio kábel 3,5mm jack.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Slúchadlá s Bluetooth ks 1

Impedancia Ohm 32

Citlivosť dB 97

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Slúchadlá s Bluetooth:
bezdrôtové Bluetooth pripojenie, 40 mm dynamické reproduktory s 
impedanciou 32 ohm, frekvenčný rozsah 20 Hz až 20 kHz, 
ovládacie tlačidlo na ľavom slúchadle, skladacia konštrukcia

Slúchadlá s Bluetooth:
odnímateľný kábel s mikrofónom a ovládaním, konektor 3,5mm 
jack,  napájanie dobíjacie batérie, max. doba prehrávania 30 h, 
hmotnosť výrobku 0,24kg, farba: čierna

Danej špecifikácie vyhovuje: MARSHALL Major III Bluetooth prípadne ekvivalent

Položka č. 2: Slúchadlá  vhodné pre PC

Funkcia

Slúchadlá  vhodné pre PC.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Slúchadlá  vhodné pre PC ks 1

Citlivosť dB 94

Impedancia Ohm 32

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Slúchadlá  vhodné pre PC:
PS4, Xbox One a Nintendo Switch, frekvencia 20 Hz až 20 kHz  • 
3,5 mm jack • 1,2 m kábel • odpojiteľný mikrofón • náušníky z 
pamäťovej peny

Slúchadlá  vhodné pre PC:
40 mm dynamické meniče, odnímateľný smerový mikrofón, 
ovládanie hlasitosti na slúchadle, farba čierna, hmotnosť výrobku 
0, 22kg

Danej špecifikácie vyhovuje: JBL Quantum 100 (JBLQUANTUM100BLK) prípadne ekvivalent

Položka č. 3: Slúchadlá vhodné pre PC a hracie konzoly

Funkcia

Slúchadlá ktoré majú sklápací mikrofón s funkciou potlačenia šumu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Slúchadlá vhodné pre PC a hracie konzoly ks 2

Citlivosť dB 94

Impedancia Ohm 32

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Slúchadlá vhodné pre PC a hracie konzoly:
určené aj pre konzolu Xbox One, frekvencia 20 Hz až 20 kHz, 
40mm neodymové meniče, pripojenie cez 3,5 mm jack s 1,2 m 
kábla

Slúchadlá vhodné pre PC a hracie konzoly:
sklápací mikrofón s funkciou potlačenia šumu, odolná konštrukciu, 
pohodlné náušníky, ovládanie hlasitosti umiestnené na kábli, 
hmotnosť výrobku 0.22 kg, farba čierna

Danej špecifikácie vyhovuje: HyperX Cloud Stinger Core pro Xbox ONE (HX-HSCSCX-BK) 
prípadne ekvivalent

Položka č. 4: Držiak pre tablet

Funkcia

Nastaviteľnú plochu držiaka je možné používať tablety s uhlopriečkou od 7" až do 12".

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Držiak pre tablet ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Držiak pre tablet:
prispôsobenie polohy tabletu umožňuje 360 stupňový otočný kĺb, 
nastavenie držiaka je možné až do šírky 235mm a do výšky 
280mm, nosnosť do 5 kg

Držiak pre tablet:
balenie obsahuje profesionálny clamp pre uchytenie držiaku na 
stojan,  adaptér pre umiestnenie stojanu na stôl, hmotnosť držiaka 
490 g

Danej špecifikácie vyhovuje: Hercules DG 305 B  prípadne ekvivalent

Položka č. 5: Stojan na mikrofón s ramenom

Funkcia

Stojan na mikrofón – s ramenom, s nastaviteľnou výškou 1045/1680mm.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stojan na mikrofón ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stojan na mikrofón:
základňa v tvare trojnožky na zabezpečenie stability, nastaviteľná 
výška pomocou systému uchytenia Quick-N-EZ  v rozmedzí 104,5 
– 168 cm, rameno s dĺžkou 78 cm, hmotnosť výrobku 2,6 kg

Danej špecifikácie vyhovuje: Hercules MS532B prípadne ekvivalent

Položka č. 6: Viacúčelový mikrofón

Funkcia

Viacúčelový dynamický mikrofón vhodný na spev aj hovorené slovo.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Viacúčelový mikrofón ks 1

Citlivosť mikrofónu dB 52

Impedancia Ohm 600

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Viacúčelový mikrofón:
frekvenčný rozsah 50 Hz až 15 kHz, pripojenie cez XLR, súčasťou 
je aj 4,5m kábel, mikrofón má na rukoväti umiestnený vypínač, 
hmotnosť výrobku 0,24 kg,

Danej špecifikácie vyhovuje: Shure SV200 prípadne ekvivalent

Položka č. 7: Dynamický mikrofón

Funkcia

Dynamický mikrofón, ktorého kardioidná smerová charakteristika zodpovedá náročnému profesionálnemu nasadeniu na živých
vystúpeniach aj v štúdiovej praxi. Má zabudovaný sférický pop filter minimalizuje snímanie dychu a explozívne hlásky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dynamický mikrofón ks 1

Citlivosť mikrofónu dB 54

Impedancia Ohm 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dynamický mikrofón:
frekvenčná odozva ladená pre vokály, frekvenčný rozsah 50 Hz až 
15 kHz, jednotná kardioidná charakteristika izoluje hlavný zdroj 
zvuku a minimalizuje hluk pozadia

Dynamický mikrofón:
pneumatický protiotrasový systém znižuje manipulačný hluk, 
hmotnosť výrobku 0,3 kg, telo: kovové, konektor: XLR male, obsah
balenia: mikrofón, držiak na stojan, obal
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Danej špecifikácie vyhovuje: Shure SM58-LCE prípadne ekvivalent

Položka č. 8: Webkamera v rozlíšení Full HD

Funkcia

Webová kamera s automatickou korekciou zlého osvetlenia, vstavané duálne stereo mikrofóny s automatickým potlačením 
šumu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Webkamera v rozlíšení Full HD 1080p ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Webkamera v rozlíšení Full HD:
kompatibilita s Windows 7, 8 alebo 10, Mac OS 10.6 alebo novší 
(HD 720p pomocou FaceTime pre Mac alebo iných podporovaných
klientov pre videotelefonovanie

Webkamera v rozlíšení Full HD: záznam videa v rozlíšení Full HD 1080p s prehrávačom QuickTime
Player), port USB, kábel s dĺžkou 1,5 metra

Webkamera v rozlíšení Full HD:
pripojenie k internetu, videotelefonovanie v rozlíšení Full HD 1080p
(až 1920 × 1080 pixelov) a HD 720p (až 1280 × 720 pixelov) s 
podporovanými klientmi

Webkamera v rozlíšení Full HD:

záznam videa v rozlíšení Full HD (1920×1080 pixelov), kompresia 
videa vo formáte H.264, sledovanie tváre, detekcia pohybu, 
univerzálny klip-možnosť pripevnenia ku statívu pre prichytenie k 
notebookom

Danej špecifikácie vyhovuje: Logitech C922 Pro Stream (960-001088)  prípadne ekvivalent

Položka č. 9: Digitálne zariadenie na prenos obrazu a zvuku

Funkcia

Digitálna video kamera s prehľadným farebným LCD displejom, izbovým teplomerom, automatickým nočným módom. 
Umožňuje kvalitný prenos zvuku i obrazu vo dne aj v noci. Digitálna technológia s frekvenciou 2.4GHz zaručuje bezpečný a 
stabilný signál na neustále sledovanie procesu prípravy vzoriek.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Digitálna video kamera ks 1

Rozmery rodičovskej základne (Š x V x H) mm 120 x 70 x 
17

Rozmery detskej základne (Š x V x H) mm 67 x 106 x 
25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Digitálna video kamera:
rozlíšenie LCD displeja: 320×240 / 20fps, batérie rodičovskej 
základne: Li-Polymer 750 mAh. obojsmerná komunikácia (Talk 
back), regulácia hlasitosti, režim VOX

Digitálna video kamera:
ukazovateľ straty dosahu, indikátor stavu batérie tzv. rodičovskej 
základne, ukazovateľ izbovej teploty, možnosť USB nabíjanie z 
externých zdrojov (powerbank), možnosť pripevnenia na stenu

Digitálna video kamera: dosah za optimálnych podmienok 300 m, funkcia nočného videnia. 
Balenie musí obsahovať kameru a tzv. rodičovskú jednotku.

Danej špecifikácie vyhovuje: TrueLife NannyCam H32 prípadne ekvivalent

Položka č. 10: Reproduktory

Funkcia

Soudnbar s bezdrôtovým subwooferom. Zariadenie na priestorový zvuk pomocou jediného prístroja a jediného kábla. Toto 
zariadenie má verne reprodukovať zvuky z konferencií, online prenosov (ako napríklad film, hudba).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Reproduktory - reprosústava ks 1
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Rozmery hlavnej jednotky (Š x V x H) mm 920 x 98 x  
64

Rozmery subwoofera (Š x V x H) mm 210 x 248 x 
328

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Reproduktory: konfigurácia reposústavy: 2.1, celkový výkon RMS 320 W, 
prehrávanie z USB, Bluetooth, HDMI (ARC) spätný prenos zvuku

Reproduktory: konektory: USB, koaxiálny (audio), slúchadlový výstup, možnosť 
upevniť na stenu, farba: čierna

Danej špecifikácie vyhovuje: Soundbar TCL SB-TS7010  prípadne ekvivalent

Položka č. 11: Webkamera s integrovaným stereo mikrofónom

Funkcia

Full HD webkamera, ktorá zaistí prenos každého detailu medzi vami a druhou stranou.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Webkamera s integrovaným stereo mikrofónom (Full HD
webkamera) ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Webkamera s integrovaným stereo mikrofónom (Full HD
webkamera):

obrazový senzor 1080p Full HD CMOS, rozlíšenie záznamu až 12 
Mpx, rozhranie: USB 2.0, počet snímok 30fps: CIF/VGA, 720P HD,
1080p FHD

Webkamera s integrovaným stereo mikrofónom (Full HD
webkamera):

možnosť rotácie o 360, zorný uhol 120o,  stereo mikrofón, IPM 
(Mechanizmus ochrany obrazu), Plug and Play, hmotnosť výrobku 
0.12 kg

Danej špecifikácie vyhovuje: Genius WideCam F100 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:
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Popis Názov súboru

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: 735,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 882,00 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 15.04.2021 16:12:02

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

Dodávateľ:
Henrich Sonnenschein - ITSK
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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