Kúpna zmluva č. Z201713276_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

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 82473 Bratislava, Slovenská republika
30844878
2020815665
SK6681800000007000060638
+421 2 50114 555

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KOLINEK s. r. o.

Sídlo:

Hradská 14329/3G, 82107 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

48076058

DIČ:

2120035533

IČ DPH:

SK2120035533

Číslo účtu:

SK1511000000002943005842

Telefón:

0907178745

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Príslušenstvo k PC -myš s káblom USB, -myš bezdrôtová

Kľúčové slová:

príslušenstvo k PC, myš

CPV:

30237300-2 - Spotrebný materiál k počítačom; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych
služieb okrem prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Príslušenstvo k PC -myš s káblom USB, -myš bezdrôtová, laserová

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Myš s káblom USB. HP Wired Mouse X500 alebo
ekvivalent.

ks

10

2. Myš bezdrôtová, laserová. HP Wireless Mouse X4500
alebo ekvivalent.

ks

10

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Myš s káblom USB. HP Wired Mouse X500 alebo
ekvivalent
pripojenie pomocou rozhrania USB

áno

Profilovaný tvar k zaobleniu ruky

áno

naprogramovanie na prácu s ľavou, alebo pravou rukou

áno
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Minimum

Maximum

Presne

Kompatibilita Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8;
Mac OSX

áno

rozmery

115,10 x 63,50 x 35,38 mm

hmotnosť

0,106 kg

farba

čierna

2. Myš bezdrôtová,laserová. HP Wireless Mouse X4500
alebo ekvivalent.
chránená pred rušivými vplyvmi

áno

možnosť manipulácie aj vo väčšej vzdialenosti od
počítača

áno

3 tlačítka, kolečko

áno

dodávka spolu s batériou až na 30 mesiacov

áno

futuristický dizajn a prispôsobenie k pohodliu pri
manipulácii

áno

farba

čierna

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia v Bratislave
Dodávka tovaru vrátane vyloženia tovaru na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje, aby bol tovar nový, nepoužívaný.
Minimálne jeden deň pred dodaním,žiadame avizovať dodanie tovaru
Originál zaslanej faktúry musí obsahovať potvrdený dodací list o prevzatí tovaru a kópiu objednávky
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica:

Priemyselná 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
07.04.2017 13:15:00 - 20.04.2017 13:15:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

20,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

Strana 2 z 3

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 197,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 237,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.03.2017 14:08:01
Objednávateľ:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KOLINEK s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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