
Kúpna zmluva č. Z20216962_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo: Stromová 1, 81330 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
IČ DPH: SK2020798725
Bankové spojenie: IBAN: SK8081800000007000065236
Telefón: +421259374365

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: Nákup výpočtovej techniky
Kľúčové slová: notebook, monitory, dokovacia stanica, DVD mechanika
CPV: 30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou 

nábytku a softvérových balíkov; 30234400-2 - Digitálne univerzálne disky (DVD); 
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim; 30213100-6 - 
Prenosné počítače; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Notebook kategória - referent

2. Notebook kategória - riaditeľ

3. Monitory pre služobný úrad

4. Dokovacia stanica - riaditelia

5. DVD mechanika

6. Tašky na notebooky

7. Replikátor portov -  referenti

Položka č. 1: Notebook kategória - referent

Funkcia

Notebook pre zamestnancov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Požadované množstvo ks 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Operačný systém Win 10 Pro Sk  mini.64 bit, predinštalovaný na pevnom disku s 
platnou licenciou

Procesor min. 3 000 bodov podľa podľa Benchmarku 
(https://www.cpulerchmark.net I)

Pamäť min. 8 GB

Pevný disk min. 256 GB SSD

Display min. 14" max.16", min.1920x1080 pixelov, tolerancia +-5%; pričom 
1" = 2,54 cm

Grafická karta Integrovaná

Bezdrôtové technológie min. B4.1; min.WiFi 802.11 ac

Web kamera integrovaná, min. 720 pixlov

Výdrž batérie min. 4 hod.

Porty a konektory min. 2xUSB 3.0 alebo vyšší (typ A) USB C; audio jack; min. RJ45

Klávesnica Slovenská klávesnica, podsvietená klávesnica

Myš USB, optická s kolieskom

Ethernet áno

Taška vhodná veľkosť podľa ponúknutého zariadenia

Záručná doba min. 36 mesiacov, batéria min. 12 mesiacov

Ďalšie požiadavky
Výrobok musí spĺňať najnovšie normy ENERGY STAR pre 
energetický výkon stanovené rozhodnutím Európskej komisie 
2009/489/ES

Dodávateľ je oprávnený plniť položku č. 1 "Notebook - 
referent" aj viacerými typmi notebookov (rozumie sa tým 
viacerými zostavami) pri dodržaní  minimálnych  
požiadaviek na  konfiguráciu, avšak minimálny počet 
notebookov z ponúkaného typu je  20 ks.

Príklad:  60 ks notebook  - referent - je možné realizovať  
ponúknutím troch rôznych typov notebookov, pričom z každého 
typu notebooku bude ponúknutých  20 ks.

Položka č. 2: Notebook kategória - riaditeľ

Funkcia

Notebook pre riadiacich zamestnancov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Požadované množstvo ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Operačný systém Win 10 Pro Sk  mini.64 bit, predinštalovaný na pevnom disku s 
platnou licenciou

Procesor min. 6 000 bodov podľa podľa Benchmarku 
(https://www.cpulerchmark.net I)

Pamäť min. 8GB

Pevný disk min. 500 GB SSD

Display min. 14" max.16", min.1920x1080 pixelov, tolerancia +-5%; pričom 
1" = 2,54 cm

Grafická karta integrovaná

Bezdrôtová technológia min. B4.1; min.WiFi 802.11 ac

Web kamera integrovaná, min. 720 pixlov

Výdrž batérie min. 4 hod.

Porty a konektory min. 2xUSB 3.0 alebo vyšší (typ A) USB C; audio jack; min. RJ45

Klávesnica Slovenská klávesnica, podsvietená klávesnica

Myš USB, optická s kolieskom

Ethernet áno

Taška vhodná veľkosť podľa ponúknutého zariadenia

Strana 2 z 7 



Záručná doba min.36 mesiacov, baterka minimálne 12  mesiacov

Ďalšie požiadavky
Výrobok musí spĺňať najnovšie normy ENERGY STAR pre 
energetický výkon stanovené rozhodnutím Európskej komisie 
2009/489/ES

Položka č. 3: Monitory pre služobný úrad

Funkcia

Monitory pre zamestnancov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Požadované množstvo ks 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technológia  displeja LCD monitor

Typ obrazovky IPS

Konštrukcia rovný

Pomer strán 16:10

Uhlopriečka displeja minimálne 24 "

Rozlíšenie minimálne    1920 × 1200  pixelov

Typ rozlíšenia WUXGA

Rozhrania

HDMI 1:4  jeho maximom je prenos obrazu v rozlíšení 4K, teda 4 
096 x 2 160 pixelov min.  2 x; Audio výstup,Display Port,  Display 
Port 1:2; USB min.3.0 spolu 4x; USB -C, VGA, pivot, VESA 
(1FH49AA)

Rozhrania (grafické vstupy) Kontrast        minimálne  1000:1    Jas    minimálne    300    
cd/m2Odozva    maximálne    5    ms

Parametre displeja Nastaviteľná výška monitora - áno - stoja s nastaviteľnou výškou 
uhol zobrazenia cc178 stupňov ±5%, cc 178°±5% vertikálne

Záručná doba Minimálne 36 mesiacov

Ďalšie požiadavky
Výrobok musí spĺňať najnovšie normy ENERGY STAR pre 
energetický výkon stanovené rozhodnutím Európskej komisie 
2009/489/ES

Položka č. 4: Dokovacia stanica - riaditelia

Funkcia

Univerzálna dokovacia stanica

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Požadované množstvo ks 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pripojenie USB 3.0/USB-C, HDMI, DisplayPort,  4 grafické výstupy:2xHDMI, 
2xDisplayPort

Rozhrania min.2x HDMI, min.2xDisplayPort, min.2x  USB 3.0, min.2x USB-C

Rozlíšenie min. 4K (4096x2160@60Hz) ±5%

audio vstup/výstup LED indikácia

Kompatibilita min. Windows 10 a vyššie

Podpora nabíjania cez USB-C s Power Delivery do 85 W, Gigabitová sieťová karta  
min. 5xUSB 3.0

Zámok na notebook áno

Ethernet áno

Záručná doba minimálne 24 mesiacov
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Položka č. 5: DVD mechanika

Funkcia

Externá DVD mechanika - napaľovačka

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Požadované množstvo ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompatibilná s operačnými systémami Windows 2000/XP a Vista.

Vypaľovacie  programy min. CyberLink Power 2GO 7 alebo ekvivalentný a E - Green alebo
ekvivalentný

Formáty diskov min. 1x  8 cm, min. 1x12 cm

Vyrovnávacia pamäť 1 MB

Záručná doba min. 24 mesiacov

Položka č. 6: Tašky na notebooky

Funkcia

Účelová taška na notebook

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Požadované množstvo ks 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Taška s rozmermi cc 41,5x29,5x4,5 cm ±5%

Materiál trvácny, napr.polyester, nylon

Vonkajší úložný priestor zatvárací na zips, možnosť vložiť dokument o veľkosti A4,

vnútorný ukladací priestor bez zipsu, možnosť vložiť perá

Farba nerozhoduje

Záručná doba minimálne 24 mesiacov

Položka č. 7: Replikátor portov -  referenti

Funkcia

Replikátor portov pre externé pamäťové zariadenia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Požadované množstvo ks 80

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Replikátor portov minimálne USB-C HUB (USB 3.1 GEN 1), mimálne 3× USB 3.0, 
minimálne HDMI 4K

Ethernet gigabitový

Čítačka kariet minimálne SD/micro5D

Kábel max. 15 cm

Záručná doba minimálne 24 mesiacov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

I.POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
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Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať  objednávateľovi tovar uvedený vo funkčnej a technickej špecifikácii predmetu a 
poskytnúť súvisiace služby (ďalej len "predmet zákazky" alebo "súvisiaci tovar") do miesta sídla objednávateľa (ďalej len 
"miesto plnenia") najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje 
zaplatiť dodávateľovi za riadne plnenie predmetu zákazky celkovú cenu.

Dodávateľ zabezpečí a služby súvisiace s dodaním tovaru, jeho vyložením  na určenom mieste, odovzdaním užívateľskej 
dokumentácie poskytovanej výrobcom a odstraňovaním vád počas záručnej doby. Uvedené služby musia byť započítané v 
celkovej cene.

Dodávateľ je povinný dodať tovar nový, dosiaľ nepoužitý, originálny, ako aj zabelený v originálnom obale, spĺňajúcom všetky 
znaky originálneho balenia výrobcu, neopotrebovaný, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne znevýhodnený vo svojich 
technických a/alebo materiálových vlastnostiach. Tovar nesmie pochádzať z výstav alebo byť pred dodaním vystavovaný v 
obchodných prevádzkach. Dodávateľ dodá tovar kompletný, so všetkým vybavením a príslušenstvom, ktoré je určené k jeho 
používaniu, a bez ktorého je tovar čiastočne alebo úplne nefunkčný.

Pri dodaní tovaru dodávateľ odovzdá objednávateľovi dodací list. Dodávateľ je povinný dodať tovar predstavujúci jednu 
položku od jedného výrobcu.

Dodávateľ je povinný predložiť podrobný štruktúrovaný rozpočet do troch dní od uzavretia zmluvy. Aktualizovaný rozpočet 
musí obsahovať názov ponúkaného tovaru pri príslušnej položke (jednotkovú cenu položky v EUR s DPH  a celkovú cenu  
položky v EUR s DPH.)

Dodávateľ je povinný predložiť vlastný návrh plnenia predmetu zákazky v lehote do troch dní  odo dňa uzavretia zmluvy. 
Vlastný návrh plnenia musí obsahovať presný názov ( obchodný  značiek) ponúkaného tovaru, produktové číslo, webový link 
(prepojenie) na verejne prístupnú technickú a funkčnú špecifikáciu zariadenia preukazujúcu splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky.

Zmluvné strany si do dvoch pracovných dní odo dňa  uzatvorenia zmluvy oznámia kontaktné osoby a ich  e-mailové adresy, 
prostredníctvom ktorých budú zmluvné strany komunikovať  vo veci plnenia zmluvy. E-mailovú adresu, na ktorú zašle 
dodávateľ faktúru elektronicky, oznámi objednávateľ dodávateľovi do troch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

II.CENA

Celková cena  predmetu zákazky  a cena za jednotlivé položky zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu
zákazky, najmä dopravu na miesto plnenia,vykládka v mieste plnenia, ekologická likvidácia odpadu a tiež všetky dane, clá a 
poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady 
spojené s plnením zmluvy.

V prípade, že dodávateľ ku dňu predkladania ponúk nie je platiteľ DPH, avšak  po podpise zmluvy sa ním stane, nemá nárok 
na zvýšenie celkovej ceny o DPH.

Ak dodávateľ je identifikovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte EU a tovar bude do SR prepravený z iného členského 
štátu EU alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu, nebude pri plnení zmluvy faktúrovať DPH. Vo svojej ponuke však musí 
uviesť sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej 
len"zákon 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.

III.PODMIENKY FAKTURÁCIE

Dodávateľ sa zaväzuje  zaslať poštou vyhotovenú  faktúru v listinnej podobe, a to v dvoch vyhotoveniach a súčasne aj v 
textovo čitateľnom súbore PDF elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v predchádzajúcom bode, a to 
bezodkladne  po jej vyhotovení. Obsah faktúry poslanej poštou sa musí zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe, 
zaslanú na e-mailovú adresu objednávateľa. Prílohou faktúry bude kópia dodacieho listu potvrdeného povereným 
zamestnancom objednávateľa.

Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za 
deň uhradenia faktúry považuje deň, kedy dôjde k odpísaniu platenej sumy z účtu objednávateľa na účet dodávateľa.

Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade so zákonom č.222/2004 Z.z. a v súlade s 
OPET.

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky zákonom ustanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne  alebo 
neúplné údaje resp. nebude k nej priložená fotokópia dodacieho listu potvrdená povereným zamestnancom objednávateľa, 
objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a dodávateľ je povinný podľa 
charakteru nedostatku vystaviť do dvoch pracovných dní novú, opravenú  resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. V 
tomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry, a to odo dňa doručenia  opravenej, resp. doplnenej faktúry.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento dodávateľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369a 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

IV.PODMIENKY DODANIA TOVARU

Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v SR, resp. v EU a vyhovuje 
platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Dodávateľ je povinný preukázať všetky 
vlastnosti tovaru, ktoré sú požadované vo funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zákazky do troch pracovných dní od 
uzatvorenia zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar spĺňajúci všetky technické vlastnosti uvedené vo 
funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zákazky.
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Pri dodaní tovaru dodávateľ odovzdá objednávateľovi dodací list. V prípade, že tovar nebude bez zjavných vád, dodaný v 
kompletnom stave a v požadovanom množstve, objednávateľ je oprávnený nepodpísať dodací list, neprevziať dodaný tovar a 
nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.

Nepredloženie certifikátov a potvrdení v stanovej lehote alebo v dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom považuje 
objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty.

V.ZÁRUKA

Záručná doba je minimálne 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom zariadení nie je požadované inak.

Vzniknuté vady na dodanom zariadení  počas záručnej doby je dodávateľ povinný odstrániť do 30 kalendárnych dní odo dňa 
preukázateľného objednávateľovho  nahlásenia. Dodávateľ je povinný doručiť opravený, resp. vymenený tovar na miesto 
plnenia na vlastné náklady.

VI.ZMLUVNÁ POKUTA

Ak dodávateľ odmietne poskytnúť alebo neposkytne akúkoľvek časť plnenia  predmetu zákazky riadne a včas, alebo ak 
dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú  povinnosť, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty 500 EUR za každé takéto porušenie samostatne.

Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty dodávateľovi a to 
na bankový účet objednávateľa uvedený vo výzve.

Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorú svojim konaním/nekonaním spôsobil
objednávateľovi dodávateľ, ani nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.

VII.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ podstatne porušil zmluvné povinnosti. Podstatným porušením 
zmluvných povinností dodávateľa  je najmä, nie však výlučne omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu zákazky po dobu 
viac ako  10 kalendárnych dní, nedodanie predmetu zákazka podľa zmluvy, nesplnenie povinnosti dodávateľa podľa 
osobitných požiadaviek. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane.

Oprávnenie odstúpiť od zmluvy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a  obchodných podmienok elektronického 
trhoviska (ďalej len"OPET")  týmto nie je dotknuté.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.04.2021 14:16:00 - 20.05.2021 14:24:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: sada
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: 55 732,50 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 66 879,00 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/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20216962

V Bratislave, dňa 16.04.2021 15:04:01

Objednávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20216962


Zákazka


Identifikátor Z20216962


Názov zákazky Nákup výpočtovej techniky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/300719


Dodávateľ


Obchodný názov Henrich Sonnenschein - ITSK


IČO 37212931


Sídlo Fraňa Mojtu 22, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 16.4.2021 9:44:42


Hash obsahu návrhu plnenia HTPiJZcGX4v08tJyxefcPSGCnlr2q7TjH6Jn9ZRKxWE=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
ACER NTB TravelMate P2 (TMP215-52-33VZ) - i3-10110U,8GB DDR4,15.6" FHD LCD,256GB
SSD,Intel UHD,webkamera, NX.VLLEC.001 - 60ks
ACER prodloužení záruky na 3 roky (1.rok ITW) CARRY IN, notebooky TravelMate/Extensa,
elektronicky - 60ks
Gembird optická myš 1000 DPI, USB, čierna - 60ks
Natec IMPALA taška na notebook 15.6'', čierno-modrá (stiff shock absorbing frame NTO-0335 - 60ks
ACER NTB TravelMate P2 (TMP215-52-50M0) - i5-10210U,8GB DDR4,15.6" FHD LCD,512GB
SSD,Intel UHD,webkamera,Wi NX.VLLEC.003 - 5ks
ACER prodloužení záruky na 3 roky (1.rok ITW) CARRY IN, notebooky TravelMate/Extensa,
elektronicky - 5ks
Gembird optická myš 1000 DPI, USB, čierna - 5ks
Natec IMPALA taška na notebook 15.6'', čierno-modrá (stiff shock absorbing frame NTO-0335 - 5ks
HP Z24n G2 - LED monitor - 24" - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms -
DisplayPort, 1JS09A4#ABB - 30ks
Video Redukcia, DVI (24+5) na VGA (D-Sub) - 30ks
i-tec USB 3.0 / USB-C 5K Univerzální dualní dokovací stanice, 2x 4K 60Hz video + Power Delivery
85W - 30ks
HITACHI LG - externí mechanika DVD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM GP60NB60, Slim, Black, box
+SW - 4ks
Taška PORT DESIGNS BELIZE Toploading taška na 15,6'' notebook, šedá - 50ks
SWISSTEN USB-C HUB 8-IN-1 (USB-C PD, HDMI 4K, LAN RJ45, 3x USB 3.0, SD, MICRO SD)
ALUMINIUM - 80ks


Prílohy:
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