Kúpna zmluva č. Z202122463_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
00397563
2020677824
SK2020677824
+421 415135001

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Tablet s príslušenstvom

Kľúčové slová:

tablet, príslušenstvo, puzdro, ochranná fólia

CPV:

30213100-6 - Prenosné počítače

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Tablet
2. Puzdro k tabletu
3. Ochranná fólia na tablet
Položka č. 1:

Tablet

Funkcia
Tablet
Technické vlastnosti

Jednotka

10,4” Tablet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

10,4” Tablet

Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi sivý, alebo ekvivalent podľa
technickej špecifikácie.

Tablet – displej 10.4 " 2000 × 1200 PLS, Exynos 9611
2.3 GHz, RAM 4 GB, interná pamäť 64 GB, pamäťová
karta až 1024 GB, WiFi, Bluetooth, GPS, webkamera 8
Mpx+5 Mpx, výdrž batérie až 12 h, hmotnosť 465g,
USB-C, Android 10

Špecifikácia

Položka č. 2:

Puzdro k tabletu
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Minimum

Maximum

Presne
1

Funkcia
Puzdro k tabletu
Technické vlastnosti

Jednotka

Puzdro k tabletu

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Puzdro k tabletu

FIXED Topic Tab pre Samsung Galaxy Tab S6 Lite čierne, alebo
ekvivalent podľa technickej špecifikácie.

Puzdro k položke č.1, materiál: TPU a umelá koža,
zatváracie, tvrdé, ochrana displeja pred poškriabaním,
priestor na kreditnú kartu, integrovaný stojan, zatváranie
na magnet a výrezy na konektory a tlačidlá

Špecifikácia

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
1

Ochranná fólia na tablet

Funkcia
Ochranná fólia na tablet
Technické vlastnosti

Jednotka

Ochranná fólia na tablet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Ochranná fólia na tablet

Screenshield SAMSUNG T865 Galaxy Tab S6 10.5 na displej,
alebo ekvivalent podľa technickej špecifikácie

Ochranná fólia k položke č.1 na displej prístroja, lesklý
povrch, obsah balenia: čistiaca handrička, stierka a
aplikačná tekutina

Špecifikácia

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia.
Tovar musí byť originálny, neporušený, I. akosti. V prípade akéhokoľvek porušenia tovaru, obalu sa považuje porušenie
podmienok a bude sa chápať ako podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ nebude musieť uhradiť faktúru.
Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných, alternatívnych zariadení, tovarov.
Objednávateľ požaduje predložiť ponuku tovaru pred dodaním tovaru, či Tovar ponúkaný Dodávateľom vyhovuje podmienkam
Objednávateľa do dvoch pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy e-mailom kontaktnej osobe.
Dodávateľ je povinný dodať všetky položky v zmysle Technickej špecifikácie predmetu zákazky. Ekvivalent je možné dodať v
rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom
Objednávateľa.
Splatnosť faktúry je 30 dní.
Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výmenu tovaru. Ak ide o chybu odstrániteľnú má Objednávateľ právo na
bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru má
Objednávateľ právo na výmenu chybného tovaru.
Poštové náklady v prípade reklamačného konania, budú hradené zo strany Dodávateľa.
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 Tech. špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so
súhlasom Objednávateľa
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, 4. poschodie, MA414

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.12.2021 11:00:00 - 10.12.2021 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 316,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 379,20 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122463

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:38:00
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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