Kúpna zmluva č. Z201928651_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

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11, 82508 Bratislava, Slovenská republika
00165221
2020857036
SK2020857036
SK7881800000007000133657
0250701277

Dodávateľ:
Obchodné meno:

IRDistribution, a. s.

Sídlo:

Ivanská cesta 3421/65, 82104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35872110

DIČ:

2021769486

IČ DPH:

SK2021769486

Číslo účtu:
Telefón:

+421905811581

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mobilné telefóny

Kľúčové slová:

mobilné telefóny

CPV:

32250000-0 - Mobilné telefóny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Mobilný telefón typ č. 1
2. Mobilný telefón typ č. 2
Položka č. 1:

Mobilný telefón typ č. 1

Funkcia
Prenosné elektronické zariadenie určené na hlasovú, textovú a dátovú digitálnu komunikáciu
Technické vlastnosti

Jednotka

Mobilný telefón typ č. 1

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Pamäť RAM

min. 4 GB

Verzia operačného systému

min. Android 9.0 (Pie) a vyššia alebo iOS10 a vyššia

SIM

Dual SIM

Počet jadier procesora

min. 8

Rozlíšenie zadného fotoaparátu

min. 48 Mpix

Kapacita batérie

min. 3000 mAh

Užívateľská pamäť

min. 64 GB
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Minimum

Maximum

Presne
15

Display

5.7 - 6.2"

Slúchadlový konektor

3,5 mm Jack

Požadované vlastnosti

HD video, konektor USB-C

Dáta

HSDPA / HSUPA / LTE

Siete

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, HSDPA: 850 / 900 / 1900 /
2100 MHz, LTE: 800 / 850 /900 /1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
MHz

Wifi

áno / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Hĺbka

max. 8,5 mm

Hmotnosť

max. do 180 g

Položka č. 2:

Mobilný telefón typ č. 2

Funkcia
Prenosné elektronické zariadenie určené na hlasovú, textovú a dátovú digitálnu komunikáciu
Technické vlastnosti

Jednotka

Mobilný telefón typ č. 2

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Pamäť RAM

min. 6 GB

Verzia operačného systému

min. Android 9.0 (Pie) a vyššia alebo iOS10 a vyššia

SIM

Dual SIM

Počet jadier procesora

min. 8

Rozlíšenie zadného fotoaparátu

min. 48 Mpix

Kapacita batérie

min. 3000 mAh

Užívateľská pamäť

min. 128 GB

Dislpay

5.7 - 6.2"

Požadované vlastnosti

Gyroskopický senzor, konektor USB-C

Dáta

HSDPA / HSUPA / LTE

Siete

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, HSDPA: 850 / 900 / 1900 /
2100 MHz, LTE: 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
MHz

Wifi

áno / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

hrúbka

max. do 7,6 mm

hmotnosť

max. do 160 g

2.3

Minimum

Maximum

Presne
5

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dodania tovaru na miesto plnenia v požadovanom termíne.
Objednávateľ požaduje dodať tovar nový, nevystavovaný, nepoužívaný s originálnym príslušenstvom od výrobcu.
Objednávateľ požaduje dodať mobilné telefóny typu 1 v rovnakom modelovom prevedení od toho istého výrobcu a mobilné
telefóny typu 2 v rovnakom modelovom prevedený od toho istého výrobcu.
Požadujeme minimálne 2 ročný servis na území SR, oprava do 5 dní.
Požaduje sa, aby zmluvná cena bola konečná (vr. DPH) a zahŕňala všetky náklady vrátane nákladov na dopravu, doručenia a
vyloženia predmetu plnenia. Dodávateľ nebude účtovať objednávateľovi žiadne ďalšie poplatky ani provízie.
Dodávateľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré mu v súvislosti s plnením
jeho povinností podľa tejto zmluvy vznikli a ktoré opomenul zahrnúť do ceny.
Splatnosť faktúry 30 dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa všeobecných obchodných podmienok EKS. Faktúra musí
obsahovať okrem povinných údajov aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu každej položky bez DPH aj s DPH, celkovú cenu každej
položky bez DPH aj s DPH a celkovú cenu za všetky položky spolu bez DPH aj s DPH

Strana 2 z 4

V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej
výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej
výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov plynúce z tejto dohody na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým by došlo k postúpeniu pohľadávky dodávateľa v rozpore s touto dohodou je podľa
§ 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon
udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou
a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť
objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním
poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a vyhotovenie referencie.
Nedodržanie termínu dodania bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy alebo VZP a od zmluvy odstúpi v
zmysle ustanovenia článku XVIII bodu 18.2 bodu a.)
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 II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica:

Kvetná 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
09.10.2019 09:00:00 - 10.10.2019 15:00:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 679,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 415,00 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 3.6, 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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.09.2019 11:24:02
Objednávateľ:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
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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