Kúpna zmluva č. Z202118747_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

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava, Slovenská republika
00397687
2020845255
SK2020845255

Dodávateľ:
Obchodné meno:

LIsyst s.r.o.

Sídlo:

Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika

IČO:

53706587

DIČ:

2121503362

IČ DPH:

SK2121503362

Telefón:

0903765988

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Výpočtová technika

Kľúčové slová:

monitor, čítačka kníh, tablet, obal na tablet

CPV:

33195100-4 - Monitory; 30213200-7 - Tabletový počítač; 30237000-9 - Časti a
príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Monitor
2. Čítačka kníh
3. Tablet
4. Obal na tablet
Položka č. 1:

Monitor

Funkcia
ASUS TUF Gaming VG27AQ
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

uhlopriečka

27" Quad HD 2560x1440px

displej

matný IPS, obnovovacia frekvencia 165 Hz, odozva 1 ms,
maximálny jas 350 cd/m2, kontrast 1000:1, pomer strán 16:9,
konštrukcia rovná

pripojenie

1x DisplayPort, 2x HDMI, slúchadlový výstup, kabeláž v balení

vlastnosti a funkcie

gSync kompatibilný, sRGB 99%, reproduktory, nastaviteľná výška,
HDR, flicker-free, filter modrého svetla
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Minimum

Maximum

Presne
4

farba

čierna

rozmery

62 x 37.8 x 21.1 cm

hmotnosť

do 5.8 kg

Položka č. 2:

Čítačka kníh

Funkcia
PocketBook 740 InkPad 3 Pro
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

displej

E Ink displej, uhlopriečka 7.8", rozlíšenie 1872x1404px, dotykový a
nasvietený displej

podporované formáty

pdf, epub, doc, html, docx, txt

ďalšie funkcie

prehrávanie hudby, slovník, webový prehliadač, email

kapacita batérie

1900 mAh

pamäť

16gb, bez pamäťovej karty

farba

sivá

pripojenie

WiFi, Bluetooth, micro USB

rozmery

do 136.5 x 195 x 8 mm

hmotnosť

225 g

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
3

Tablet

Funkcia
iPad Pro 11" 256GB M1
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

displej

uhlopriečka 11", rozlíšenie 2388x1668px, technológia Liquid
Retina, dotykový kapacitný displej

funkcie a senzory

NFC, WiFi, kancelárske aplikácie, gyroskop, svetelný senzor,
barometer

pamäť

kapacita úložiska 256gb, veľkosť operačnej pamäte 8gb

rozlíšenie fotoaparátu

12 Mpx

maximálna výdrž batérie

10h

hmotnosť

466 g

rozmery

do 178.5 x 247.6 x 5.9 mm

model

Pro 11" 2021

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
1

Obal na tablet

Funkcia
obal na tablet Smart Folio 11" iPad Pro 2021 mallard green
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

typ puzdra

originál puzdro 11" pre 3. generáciu (model 2021)
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Minimum

Maximum

Presne
1

materiál

z mikrovlákna

farba

mallard green

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 4 pracovných dní od uzavretia Zmluvy t.j. uviesť značku a
typ ponúkaného tovaru e-mailom kontaktnej osobe
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci
požiadavkám verejného obstarávateľa
Dodávateľ dodá tovar v požadovanej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady
Záruka na tovar je min. 24 mesiacov, záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii
Objednávateľ neakceptuje ekvivalent
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:

Radlinského 11 - Stavebná fakulta STU

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.09.2021 08:00:00 - 01.10.2021 16:00:00

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: 2 501,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 001,20 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.
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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 Z202118747

V Bratislave, dňa 17.09.2021 13:52:01
Objednávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
LIsyst s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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