Kúpna zmluva č. Z201931631_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

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

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MICRONIX spol. s r.o.

Sídlo:

Jegorovova 14036/37, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

31643761

DIČ:

2020457219

IČ DPH:

SK2020457219

Číslo účtu:
Telefón:

048 4725700

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Ručný anemometer s príslušenstvom

Kľúčové slová:

meracie zariadenie, meranie rýchlosti prúdenia, meranie neelektrických veličín

CPV:

38340000-0 - Nástroje na meranie množstva; 38300000-8 - Meracie prístroje; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Ručný anemometer s príslušenstvom

Funkcia
Ručné meracie zariadenie umožňujúce merať aktuálnu rýchlosť prúdenia vzduch s možnosťou záznamu nameraných hodnôt
na pamäťové médium a časovou stopou.
Technické vlastnosti

Jednotka

Ručný anemometer s príslušenstvom:

ks

Merací rozsah rýchlosti prúdenia:

km/h

1,4

126,0

Vzorkovací čas pre logovanie:

s

1

3 600

Pracovná teplota:

°C

0

50

Podporovaná kapacita SD karty:

GB

1

16

Meranie teploty so sondou typu K:

°C

-50

1 300

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Zobrazenie meranej rýchlosti prúdenia v m/S, Ft/min,
Km/h, Knots, Mile/h

Áno

Záznam na SD kartu

Áno

SD karta súčasťou balenia

Áno
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Minimum

Maximum

Presne
1

RS232/USB rozranie pre počítač

Áno

Automatický rozsah

Áno

Meranie teploty sondou typu K

Áno

Teplotná sonda typu K v balení

Áno

Podsvietený LCD displej

Áno

Napájací adaptér 2 ks

Áno

USB kábel

Áno

Obslužný softvér pre PC

Áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena je vrátane dodania na miesto plnenia.
Vrátane meracej sondy (vrtuľky).
Danej špecifikácii vyhovuje zariadenie LUTRON AM-4207SD, prípadne iné ktoré spĺňa požadované technické parameter.
Obstarávateľ požaduje dodanie zvoleného typu, nakoľko obstarávateľ je vlastníkom daného typu zariadenia a jedná sa o
dovybavenie laboratória.
Splatnosť faktúr: 30 dní
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.
Ak sa v opisnom formulári 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. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu
zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, KME

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.10.2019 08:00:00 - 11.11.2019 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

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: 284,00 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 340,80 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 23.10.2019 10:38:07
Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MICRONIX spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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