
Kúpna zmluva č. Z202115158_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: IRDistribution, a. s.
Sídlo: Ivanská cesta 3421/65, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35872110
DIČ: 2021769486
IČ DPH: SK2021769486
Telefón: +421905811581

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Smartfón s príslušenstvom
Kľúčové slová: smartfón, kryt na smartfón, ochranné sklo
CPV: 32550000-3 - Telefonické zariadenia; 32523000-5 - Telekomunikačné príslušenstvo; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Smartfón

2. Kryt na mobil SAMSUNG Galaxy A52 5G

3. Ochranné sklo na mobil SAMSUNG Galaxy A52 5G

Položka č. 1: Smartfón

Funkcia

Telefonické hovory, video hovory, videokonferencie, spúšťanie aplikácií

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Smartfón ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Mobilný telefón 6.5" AMOLED 2400 × 1080, 120Hz, 
dotykový displej, procesor Qualcomm Snapdragon 750 
5G 8-jadrový, RAM 6 GB, interná pamäť 128 GB, 
microSD až 1000 GB, zadný fotoaparát 64 Mpx 
(f/1.8)+12 Mpx (f/2.2)+5 Mpx (f/2.4)+5 Mpx (f/2.2), 
predný fotoaparát 32 Mpx, optická stabilizácia, GPS, 
Glonass, NFC, LTE, 5G, Jack (3.5mm) a USB-C, čítačka
odtlačkov prstov na displeji, hybridný slot, neblokovaný, 
rýchle nabíjanie 25W, batéria 4500 mAh, Android 11, 
rozmery 159,9mm x 75,1mm x 8,4mm, farba čierna, 
prípadne modrá

Smartfón
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Daným parametrom vyhovuje napr. Samsung Galaxy 
A52 5G prípadne iný, ktorý spĺňa všetky uvedené 
parametre

Smartfón

Položka č. 2: Kryt na mobil SAMSUNG Galaxy A52 5G

Funkcia

Ochrana smartfónu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kryt na mobil SAMSUNG Galaxy A52 5G ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Silikónový zadný kryt pre Samsung Galaxy A52 5G, 
čierny, silikón, pevný, výrezy na konektory a tlačidlá 
podľa obr.1

Kryt na mobil SAMSUNG Galaxy A52 5G

Položka č. 3: Ochranné sklo na mobil SAMSUNG Galaxy A52 5G

Funkcia

Ochrana smartfónu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Ochranné sklo na mobil SAMSUNG Galaxy A52 5G ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ochranné sklo na mobil SAMSUNG Galaxy A52 5G, 
vyžaduje sa pokratie celého displeja, tvrdosť 9H, čistiaca
handrička, stierka a samolepka na odstránenie prachu

Ochranné sklo na mobil SAMSUNG Galaxy A52 5G

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Splatnosť faktúry je 30 dní

Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky

V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu

Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci 
požiadavkám Objednávateľa

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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

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 e-mailom kontaktnej osobe

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

Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovaru, ktoré sú 
nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z 
povahy Tovaru či dohodnutej Špecifikácie

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

obr. 1.png obr. 1.png

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, KRIS

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.07.2021 08:00:00 - 30.07.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok (v zmysle uvedenej 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: 358,58 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 430,30 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 15.07.2021 12:38:01

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

Dodávateľ:
IRDistribution, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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