
 

Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci: Predávajúci 

Sídlo: 

Spoločnosť zapísaná v:  

Oddiel:   

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Štatutárny zástupca:  

(ďalej len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

A 

 

Kupujúci: Armstrong CC, s.r.o. 

Sídlo:Vansovej 2, 81 103 Bratislava 

Spoločnosť zapísaná v: Obchdom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 

32365/B  

IČO:35892391 

DIČ:2021868805 

IČ DPH: SK 2021868805 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: SK21 1100 0000 0026 2684 5389 

Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Obdržálek, CSc. 

 (ďalej len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(spoločne ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

uzatvárajú  túto zmluvu: 

 

 

PREAMBULA 

 

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je úspešná ponuka  Predávajúceho, ktorú predložil do 

verejnej súťaže realizovanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky pod názvom: 

„Technické vybavenie pre projekt Redakčný portál pre študentov“ časť 1_Logický celok 

č. 1 - Osobné prenosné počítačové pracovné stanice a tlačiareň – hardvér, softvér 

a príslušenstvo. 
 



Kupujúci vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa ................(ďalej 

len „Verejné obstarávanie“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Touto zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať pre Kupujúceho tovar: „Technické 

vybavenie pre projekt Inovatívne filmové štúdio“ časť 1_Logický celok č. 1 - Osobné 

prenosné počítačové pracovné stanice a tlačiareň – hardvér, softvér a príslušenstvo. 
v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1  tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“ v príslušnom 

gramatickom tvare) a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto Tovaru  a Kupujúci sa 

zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu za jeho dodanie dohodnutú odmenu. 

 

1.2 Táto zmluva je s  Predávajúcim uzatvorená na základe riadne ukončeného a vyhodnoteného 

Verejného obstarania. Na realizáciu predmetu Zmluvy bude poskytnutý nenávratný finančný 

príspevok na spolufinancovanie, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného prostriedku tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR (ďalej len „NFP“ 

v príslušnom gramatickom tvare). Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia celého 

alebo aj časti nenávratného finančného príspevku o ktorý žiadal v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP) alebo v dôsledku neschválenia postupu 

aplikovaného vo verejnom obstarávaní alebo vzniku s ním súvisiacich námietok zo strany 

poskytovateľa NFP od Zmluvy v celom rozsahu odstúpiť. 

 

1.3 Po súhlasnom stanovisku poskytovateľa NFP voči priebehu a výsledkom Verejného 

obstarávania zašle Kupujúci výzvu Predávajúcemu k plneniu Zmluvy – Objednávku. Od 

doručenia tejto výzvy (Objednávky) je pre zmluvné strany plnenie Zmluvy účinné.  

 

1.4 Tovar bude slúžiť pre účely práce Kupujúceho. 

 

1.5 Predávajúci prehlasuje, že na dodanie Tovaru v zmysle čl. I bodu 1 tejto Zmluvy je 

oprávnený podľa platných právnych predpisov. 

 

1.6 Predávajúci dodá Tovar a poskytne všetky služby vzťahujúce sa na predmet kúpy uvedené 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súčinnosti 

s Kupujúcim, komplexne a úplne. Pri všetkých aktivitách musí Predávajúci dbať na dobré meno 

Kupujúceho.  

 

Článok II 

Spôsob, termín a miesto plnenia 

 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar na svoje nebezpečenstvo, dodať Tovar pre 

Kupujúceho v súlade so špecifikáciou, požiadavkami na parametre, rozsah a v súlade s 

časovými lehotami uvedenými v tejto Zmluve a podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktorá tvorí 



neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tak, aby posledný z dohodnutých Tovarov v zmysle Prílohy 

č. 1 dodal Predávajúci najneskôr do 60 dní od záväznej objednávky vystavenej Kupujúcim.  

 

2.2 V prípade nedodania ktorejkoľvek položky špecifikovanej v Prílohe č.1 v termíne v zmysle 

tejto Zmluvy, je toto nedodanie považované za vadu v dodaní Tovaru a Kupujúci má právo 

uplatniť si reklamáciu a sankcie v zmysle článkov II a VI tejto Zmluvy s výnimkou prípadu 

špecifikovaného v bode 2.19 tohto článku Zmluvy. 

 

2.3 Za závažné nedostatky dodania Tovaru a teda vady v dodaní Tovaru sú okrem nenaplnenia 

špecifikácie a požiadaviek v zmysle Prílohy č.1 považované tiež: 

2.3.1 Nedostatočná kvalita zaškolenia obsluhy zariadení, ak je podľa Prílohy č.1 požadovaná 

2.3.1 Nedostatočná kvalita inštalácie zariadení, ak je podľa Prílohy č.1 požadovaná 

2.3.2 Nesplnená lehota požadovaná pre servisné plnenie v súlade so záručnou dobou.  

 

2.4 Predávajúci je povinný odovzdať Tovar resp. jeho časť Kupujúcemu v mieste sídla 

Kupujúceho.  

 

2.5 Predávajúci sa zaväzuje vyzvať Kupujúceho na prevzatie dodávky Tovaru aspoň 3 pracovné 

dni vopred. Dodávka Tovaru bude pripravená na faktické odovzdanie a prevzatie, riadne 

vykonaná, skontrolovaná, bez vád.  

 

2.6 Kupujúci potvrdí úplné prevzatie Tovaru v predbežnom preberacom a odovzdávacom 

protokole. V prípade, ak Tovar nebude spĺňať podmienky uvedené v tejto Zmluve alebo 

v Prílohe č. 1, má Kupujúci právo Tovar neprevziať a uplatniť si reklamáciu voči dodaniu 

Tovaru v písomnej podobe. 

 

2.7 Pri odovzdaní Tovaru a/alebo jeho časti je Predávajúci povinný umožniť Kupujúceho  

oboznámiť sa s jeho funkčnosťou. Lehota na oboznámenie sa s funkčnosťou Tovaru je 

maximálne 10 dní. Až po tejto lehote vystaví Kupujúci riadny odovzdávací a preberací protokol 

v zmysle bodu 2.16 tohto článku Zmluvy.   

 

2.8 Kupujúci nie je povinný Tovar a/alebo jeho časť prevziať, ak má Tovar a/alebo jeho časť 

po oboznámení sa s jeho funkčnosťou nedostatky, ktoré bránia jeho riadnemu používaniu.  

V prípade, ak má Tovar a /alebo jeho časť nedostatky, Tovar má vady. Kupujúci tieto vady 

popíše a uplatní u Predávajúceho reklamáciu v písomnej podobe. 

 

2.9 Predávajúci zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má Tovar v čase jeho dodania 

Kupujúcemu. Ďalej je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za 

vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad vzhľadom na 

riadne používanie Tovaru.  

 

2.10 Vadou Tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, akosti, vyhotovení, kompatibilite, 

zabalení, alebo  vybavení na prepravu, technickými normami, predpismi ako aj  usmerneniami 

a požiadavkami Kupujúceho. 



 

2.11 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe Tovaru minimálne 12 mesiacov. V prípade, 

ak výrobca toho ktorého Tovaru poskytuje záruku v dlhšom trvaní bezplatne, bude táto záruka 

poskytnutá Kupujúcemu. Záručná  doba na Tovary začína plynúť dňom riadneho odovzdania a 

prevzatia Tovaru Kupujúcim.  

 

2.12 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu alebo požiadavku na servis 

Tovaru po dodaní alebo počas záručnej doby osobným prevzatím reklamovaného Tovaru alebo 

prítomnosťou servis poskytujúceho zástupcu Predávajúceho do 48 hodín od nahlásenia vady 

Kupujúcim.  

 

2.13 Predávajúci  je povinný vyriešiť reklamácie na vady najneskôr do 30 dní od uplatnenia 

reklamácie, a to odstránením vady alebo dodaním náhradného Tovaru bez vád tak, aby dodaný 

Tovar bez vád plne zodpovedal špecifikácii v Prílohe č.1 Zmluvy. Riešenie vád Tovaru sa 

v ostatnom bude riadiť všeobecnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

2.14 Na opravovaný Tovar počas záručnej doby sa prerušuje plynutie záručnej doby a jej  

plynutie pokračuje po odstránení vady.  

 

2.15 Záručná doba na Tovar bude písomne predĺžená o dobu, počas ktorej nemohol byť Tovar  

užívaný z dôvodu vád alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť Predávajúci.  

 

2.16 Po dodaní Tovaru bez vád vystaví Kupujúci riadny odovzdávací a preberací protokol, 

ktorým potvrdí prevzatie Tovaru od Predávajúceho. 

 

2.17 V prípade, ak Predávajúci dodá Tovar, ktorý bude mať vady, môže voči nemu uplatniť 

Kupujúci sankcie v zmysle  bodu 6.3 článku VI tejto Zmluvy. 

 

2.18 V prípade, ak Predávajúci aj po uplatnení reklamácie Kupujúcemu dodá Tovar s vadami 

alebo nedodrží lehoty uvedené v bodoch 2.12 a 2.13 alebo nedodrží ustanovenie bodu 2.15  

tohto článku Zmluvy, môže voči nemu uplatniť Kupujúci sankcie v zmysle bodov 6.4 až 6.6 

článku VI tejto Zmluvy. 

 

2.19 V prípade, ak po vystavení Objednávky v zmysle bodu 1.3 článku I tejto Zmluvy 

Kupujúcim doloží Predávajúci hodnoverným spôsobom, že niektorá časť Tovaru (konkrétna 

položka v zmysle Prílohy č.1) už nie je na trhu dostupná, môžu sa Kupujúci a Predávajúci 

dohodnúť na nahradení tejto časti Tovaru (položky) ekvivalentnou ale nie horšou v parametroch 

definovaných v špecifikácii, ktorá bola súčasťou Verejného obstarávania a to v písomnej 

podobe formou dodatku k tejto Zmluve. Pre takúto dohodu nebude možné uplatniť sankciu 

uvedenú v bode 6.6 článku VI tejto Zmluvy. 

 

 

Článok III 

Zmluvná cena 



 

3.1 Kúpna cena za Tovar je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a cena je stanovená vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia Kupujúci 

a iných služieb súvisiacich s predmetom plnenia, predovšetkým týkajúcich sa servisu na Tovar.  

 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena  za dodanie Tovaru v súlade s platnými právnymi 

predpismi je v celkovej výške ... EUR (slovom: .............. eur) v špecifikácii podľa Prílohy č.1 

Zmluvy a Cenníka v prílohe 2. 

 

3.3 Kúpna cena podľa čl. III bodu 3.1 tejto Zmluvy je uvedená v eurách, je pevná a sú v nej 

zahrnuté všetky náklady  Predávajúceho spojené s dodaním Tovaru, vrátene nákladov na 

vypracovanie ponuky, prípadného preclenia dovezeného tovaru, zaškolenia obsluhy, servisu, 

dopravy a pod. Kupujúci neposkytuje preddavky  na dodanie Tovaru. 

 

3.4 K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

 

3.5 Kúpna cena podľa čl. III bodu 3.1 tejto Zmluvy bude uhradená Kupujúcim v prospech 

Predávajúceho formou bezhotovostného prevodu na bankový účet Predávajúceho na základe 

faktúry vystavenej Predávajúcim a doručenej na adresu sídla Kupujúceho. 

  

3.6 Predávajúci vystaví faktúru po riadnom odovzdaní všetkých Tovarov a s nimi súvisiacich 

služieb v zmysle Prílohy č.1 tejto Zmluvy Kupujúcemu, najneskôr do 5 pracovných dní od 

podpísania príslušného preberacieho a odovzdávacieho protokolu v zmysle bodu 2.15 tohto 

článku Zmluvy.  

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu , špecifikáciu predmetu plnenia 

podľa zmluvy,  špecifikáciu fakturovanej sumy, povinnosť uvádzať na faktúrach názov a ITMS 

kód projektu, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému 

financovaniu. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR. 

Prílohou faktúry bude fotokópia príslušného preberacieho a odovzdávacieho protokolu. 

 

3.7 Splatnosť faktúry vystavenej podľa čl. III bodu 3.4. a 3.5. je 60 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry  Kupujúcemu. Úhradou sa rozumie pripísanie peňažných prostriedkov na 

účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany  vzájomne konštatujú, že 

dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 

predávajúceho zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. 

 

3.8 V prípade, ak vystavená a doručená faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti  faktúry, je 

Kupujúci  oprávnený túto faktúru vrátiť  Predávajúcemu v lehote splatnosti so žiadosťou 

o vystavenie novej faktúry. V prípade vrátenia faktúry sa Kupujúci nedostáva do omeškania a 

po doručení opravenej faktúry plynie nová 60 dňová lehota jej splatnosti. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 



4.1 Predávajúci potvrdzuje, že sa dôkladne zoznámil s rozsahom a povahou požadovaného 

Tovaru, a s podkladmi predloženými  Kupujúcim, ktoré Predávajúci považuje za dostačujúce. 

Predávajúci potvrdzuje, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky dodávaného 

Tovaru.  

 

4.2 Predávajúci je povinný dodať Tovar pre Kupujúceho s profesionálnou starostlivosťou, v 

požadovanej kvalite, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Predávajúci je oprávnený 

využiť pre dodanie Tovaru aj tretie osoby ale len v prípade písomného súhlasu Kupujúceho, 

pričom Predávajúci zodpovedá v takom prípade ako keby Tovar dodával sám a zaväzuje sa 

dodržiavať zásady mlčanlivosti a ochrany informácií o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

poškodiť obchodné záujmy alebo dobré meno Kupujúceho. 

 

4.3 Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 

záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

 

4.4 Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí také kapacity a osoby s odbornými znalosťami    

a technickým vybavením, ktoré sú k dodaniu Tovaru potrebné. Predávajúci zaručuje, že má 

všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k dodaniu Tovaru, a že tieto povolenia sú 

postačujúce k tomu, aby mohol Tovar riadne a úplne dodať. 

 

4.5 Pri dodaní Tovaru bude Predávajúci postupovať samostatne, pričom je povinný dodržiavať 

právne predpisy, technické a iné normy a je viazaný pokynmi Kupujúceho. Predávajúci sa 

v prípade nevhodnosti pokynov Kupujúceho zaväzuje  Kupujúceho na túto skutočnosť 

bezodkladne písomne upozorniť. 

 

4.6 Postúpenie akýchkoľvek pohľadávok Predávajúceho vyplývajúcich z tejto Zmluvy je 

možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho.  

 

4.7 S poukazom na ustanovenia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len 

„Zákon o DPH“) upravujúce ručenie odberateľa za DPH uvedenú vo faktúre Predávajúceho,  

Predávajúci:  

vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa 

Kupujúci ako odberateľ mal stať ručiteľom za daň nezaplatenú  Predávajúcim ako  dodávateľom 

podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b Zákona o DPH; najmä, že nemá nedoplatky na 

daniach a nie sú u neho dôvody, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH 

podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a nie je vedený v zozname osôb, u 

ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého 

bodu Zákona o DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len 

„Zoznam rizikových subjektov“); a zaväzuje sa, že najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti, 

bude  Kupujúceho písomne informovať o vzniku dôvodov, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu 

registrácie  Predávajúceho pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a 

najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti bude písomne informovať  Kupujúceho o tom, že  

Predávajúci bol zverejnený v Zozname rizikových subjektov a uvedie dátum zverejnenia. 



 

4.9  Predávajúci je v každej faktúre, ktorú vystaví pre Kupujúceho po dni zverejnenia 

Predávajúceho v Zozname rizikových subjektov, povinný túto skutočnosť uviesť a tiež označiť 

sumu vo výške DPH ako rizikové zádržné. V prípade, ak Predávajúci svoje zverejnenie 

v Zozname rizikových subjektov a rizikové zádržné vo faktúre neuvedie, je Kupujúci 

oprávnený vrátiť  Predávajúcemu takúto faktúru a požadovať jej opravu, a odo dňa doručenia 

opravenej faktúry začína opätovne plynúť jej nová doba splatnosti. Kupujúci je oprávnený 

zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej  Predávajúcim po dni jeho zverejnenia 

v Zozname rizikových subjektov, a to aj v prípade, ak si Predávajúci nesplní povinnosti 

v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto bodu.  

 

 4.10 Kupujúci je oprávnený zadržanú sumu použiť na úhradu Predávajúcim neuhradenej DPH, 

ktorú bude Kupujúci povinný uhradiť za Predávajúceho ako ručiteľ podľa Zákona o DPH 

vrátane jej započítania v prípade, ak daňový úrad použije Kupujúcemu uplatnený nadmerný 

odpočet na kompenzáciu za DPH neuhradenú Predávajúcim. Nepoužitú, prípadne daňovým 

úradom vrátenú, časť zadržanej sumy  Kupujúci vráti Predávajúcemu po predložení potvrdenia 

vydaného príslušným správcom dane, že dôvody, pre ktoré sa stal Kupujúci ručiteľom za DPH, 

už odpadli, alebo že Predávajúci uhradil svoju daňovú povinnosť za obdobia, kedy s Kupujúcim 

obchodoval. 

 

 4.11 V prípade, ak bude Predávajúci zverejnený v Zozname rizikových subjektov, je Kupujúci 

tiež oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 

4.12 Predávajúci berie na vedomie, že kúpa Tovaru  Kupujúcim je 

spolufinancovaná z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 

2020 IROP-PO3-SC31-2016-5. Predávajúci berie na vedomie všetky povinnosti a obmedzenia, 

vyplývajúce z tejto skutočnosti.  

 

4.13 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly a auditu. 

 

Článok V 

Vlastnícke právo k Tovaru 

 

5.1 Vlastníkom Tovaru až do  odovzdania je Predávajúci, ktorý znáša nebezpečenstvo škody.  

 

5.2 Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na  Kupujúci po jeho prevzatí 

podľa bodu 2.16 Článku II tejto Zmluvy. 

 

 

Článok VI 

Zmluvné pokuty a sankcie 

 



6.1 V prípade omeškania dodania Tovaru môže zúčtovať  Kupujúci Predávajúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,01 % hodnoty Tovaru za každý deň omeškania od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, kedy mal byť Tovar dodaný.  

 

6.2 V prípade omeškania splatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto Zmluvy Kupujúcim,  

môže Predávajúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % hodnoty nezaplateného Tovaru za 

každý deň omeškania.  

 

6.3 Za každú jednu reklamovanú vadu v zmysle článku II tejto Zmluvy môže Predávajúci 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny tej časti Tovaru (položke), voči ktorej uplatnil 

reklamáciu.  

 

6.4 V prípade, ak Predávajúci aj po uplatnení reklamácie Kupujúcim dodá Tovar s vadami alebo 

nedodrží lehotu uvedenú v bode 2.13 článku II Zmluvy,  môže voči nemu uplatniť Kupujúci 

zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny tej časti Tovaru (položky), ktorej sa toto pochybenie 

Predávajúceho týka. 

 

6.5 Za každé jedno servisné plnenie, v ktorom nedodrží Predávajúci podmienky špecifikované 

v bode 2.12 a 2.13 článku II Zmluvy, môže si Kupujúci nad rámec ustanovenia popísaného 

v bode 6.4 tohto článku Zmluvy uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR (slovom tristo 

eur). Splatnosť tejto zmluvnej pokuty pretrváva po podpísaní preberacieho a odovzdávacieho 

protokolu zmluvnými stranami po dobu plynutia záruky každej jednej súčasti dodaného Tovaru, 

vrátane prípadne predĺženej záručnej doby v zmysle bodu 2.14 článku II tejto Zmluvy. 

 

6.6 V prípade, ak Kupujúci nebude môcť prevziať od Predávajúceho kompletne dodaný Tovar 

v zmysle ustanovení tejto Zmluvy a špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 ani 30 dní po lehote 

dodania, uvedenej v tejto Zmluve, môže od Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť. 

 

6.7 Kupujúci je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať aj náhradu škody spôsobenej 

porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom výška zmluvnej pokuty sa 

nezapočítava na náhradu škody.  

 

6.8 V prípade uplatnenia zmluvnej pokuty v zmysle bodov 6.3 až 6.5 tohto článku Zmluvy, 

bude zmluvná pokuta a náhrada škody splatná do 15 dní od doručenia písomnej výzvy na jej 

zaplatenie Predávajúcim. 

 

6.9 V prípade, ak sa písomnú výzvu podľa bodu 6.8 tohto článku nepodarí doručiť na adresu 

Predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, považuje sa táto písomná výzva za doručenú 

dňom, kedy bude táto písomná výzva vrátená Kupujúcim ako nedoručená.  

 

Článok VII 

Ostatné dojednania 

 



7.1 Táto zmluva je uzatvorená podľa Obchodného zákonníka a Zákona č. 618/2003 Z. z.  

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). 

 

7.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným predmetom 

Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku pre Zadávateľa (NFP), ktorú Zadávateľ uzavrel v roli prijímateľa a to oprávnenými 

osobami v zmysle Zmluvy o NFP. Predávajúci je povinný poskytnúť v rámci toho všetku 

potrebnú a požadovanú súčinnosť. Toto ustanovenie platí aj po zániku tejto Zmluvy 

akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 

 

7.3 Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade závažného porušenia Zmluvy 

Predávajúcim a/alebo v súlade s ustanoveniami bodov 1.2, 4.11 a 6.6  príslušných článkov tejto 

Zmluvy. 

 

7.4 Zmluvné podmienky, špecificky neupravené touto zmluvou, a to najmä záruky, podmienky 

záručného servisu, dôsledky neplnenia zmluvy, zmluvné pokuty, náhrada škody a riešenie 

sporov, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a to aj po uplynutí doby, na ktorú bola 

Zmluva uzavretá. 

 

7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom doručenia výzvy k plneniu Zmluvy zaslanej Kupujúcim v zmysle bodu 1.3 článku I tejto 

Zmluvy Predávajúcemu.  

 

7.6 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom jej platnosť končí dňom splnenia všetkých 

záväzkov obsiahnutých v tejto Zmluve. 

 

7.7 Táto zmluva bola vyhotovená v 5 exemplároch, pričom Kupujúci obdrží 4 exempláre 

a Predávajúci 1 exemplár. 

 

7.8 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že porozumeli ustanoveniam tejto 

Zmluvy, súhlasia s jej obsahom, túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, čo potvrdzujú 

svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

Prílohy Zmluvy: 

Príloha č.1 – Špecifikácia tovaru: „Technické vybavenie pre projekt Redakčný portál pre 

študentov“ časť 1_Logický celok č. 1 - Osobné prenosné počítačové pracovné stanice a 

tlačiareň – hardvér, softvér a príslušenstvo. 

Príloha 2 - Cenník 

 

 

V .............. dňa .....................     V .............. dňa ..................... 

 

 

  

 



Za Kupujúceho: Za Predávajúceho: 

 

 

   

   

 

Príloha č.1 – Špecifikácia tovaru: „Technické vybavenie pre projekt Redakčný portál pre 

študentov“ časť 1_Logický celok č. 1 - Osobné prenosné počítačové pracovné stanice a 

tlačiareň – hardvér, softvér a príslušenstvo. 

 

Časť 1: LOGICKÝ CELOK č.1: 

 

„Osobné prenosné počítačové pracovné stanice a tlačiareň – hardvér, softvér 
a príslušenstvo.“ 
 

 

Predmet zákazky 
 

Jedná sa o osobné prenosné počítačové pracovné stanice zahŕňajúce hardvér, softvér 
a príslušenstvo (1.A, 1.B, 1.C a 1.D) využiteľné pre plnenie editorských, grafických a 
manažérskych funkcií vrátane mobility pri práci. Všetky uvádzané parametre sú 
minimálne požadované parametre. Dodaný produkt môže mať aj vyššie kvalitatívne 
parametre ako sú minimálne udávané parametre alebo ak sú (typovo, v závislosti od 
producenta) parametre rovnocenne substituovateľné, môže mať takéto ekvivalentné 
parametre. 
 
 
1.A. - Notebook 1 s príslušenstvom 
 
Procesor: min. 4 jadrový procesor 2.0GHz i5 s Turbo Boost do 3.8GHz;  
Pamäť: min. 16 GB RAM 3733MHz LPDDR4;  
Pevný disk: min. 1TB flash storage;  
Optické jednotky: nie je požadované;  
Displej: max. 15" LED obrazovka s rozlíšením min. 3072 x 1920, 720p HD webkamera;  
Grafická karta: diskrétna grafická karta s pamäťou min. 4GB; Podpora videa: jeden 
externý displej 6K s rozlíšením 6016 x 3384, s obnovovacou frekvenciou 60Hz; 
Pripojenie: min. WIFI ac; Bluetooth 5.0;  
Špecifické porty: min. 4 x USB-C porty s podporou nabíjania; redukcia USB-C na USB; 
redukcia USB-C na HDMI, redukcia na 1 x HDMI, 3 x USB 3.0, Ethernet, SD/microSD 
karty s podporou napájania notebooku; slúchadlový konektor (3,5mm); vstavaný 
mikrofón;  
Bezpečnosť: vstavaná čítačka odtlačku prsta;  
Periférie: Vstavaná slovenská klávesnica, vstavaný touchpad s podporou 
viacdotykového ovládania;  
bezdrôtová nabíjacia myš s podporou viacdotykového ovládania, nabíjací adaptér 
notebooku a káble;  
Dokovacia stanica: minimálne 2x USB-C, HDMI, Slot pre SD a slot Micro SD kartu, 
Gigabit Ethernet, 
audio port;  



Výdrž batérie: min. 10 hodín;  
Doplňujúce informácie: licencia operačného systému OSX alebo ekvivalentného, 
trvalá licencia kancelárskeho balíka na prácu s emailmi, textovými dokumentmi, 
tabuľkami a prezentáciami určená pre Business prostredie, napr. MS Office alebo 
ekvivalentný;  
Maximálna hmotnosť: 1,5 kg 
  
 
 
1.B. - Notebook 2 s príslušenstvom 
 
Procesor: min. 4 jadrový procesor 2.0GHz i5 s Turbo Boost do 3.8GHz;  
Pamäť: min. 16 GB RAM 3733MHz LPDDR4;  
Pevný disk: min. 1TB flash storage;  
Optické jednotky: nie je požadované;  
Displej: max. 15" LED obrazovka s rozlíšením min. 3072 x 1920, 720p HD webkamera;  
Grafická karta: diskrétna grafická karta s pamaťou min. 4GB;  
Podpora videa: jeden externý displej 6K s rozlíšením 6016 x 3384, s obnovovacou 
frekvenciou 60Hz;  
Pripojenie: min. WIFI ac; Bluetooth 5.0;  
Špecifické porty: min. 4 x USB-C porty s podporou nabíjania;  
redukcia USB-C na USB; redukcia USB-C na HDMI, redukcia na 1 x HDMI, 3 x USB 
3.0, Ethernet, SD/microSD karty s podporou napájania notebooku;  
slúchadlový konektor (3,5mm);  
vstavaný mikrofón;  
Bezpečnosť: vstavaná čítačka odtlačku prsta;  
Periférie: Vstavaná slovenská klávesnica, vstavaný touchpad s podporou 
viacdotykového ovládania;  
bezdrôtová nabíjacia myš s podporou viacdotykového ovládania, nabíjací adaptér 
notebooku a káble;  
Výdrž batérie: min. 10 hodín;  
Doplňujúce informácie: licencia operačného systému OSX alebo ekvivalentného, 
trvalá licencia kancelárskeho balíka na prácu s emailmi, textovými dokumentmi, 
tabuľkami a prezentáciami určená pre Business prostredie, napr. MS Office alebo 
ekvivalentný;  
Maximálna hmotnosť: 1,5 kg 
  
 
1.C. - Notebook 3 s príslušenstvom 
 
Procesor: min. 4 jadrový procesor 1.1GHz i5 s Turbo Boost do 3.5GHz;  
Pamäť: min. 8 GB RAM 3733MHz LPDDR4;  
Pevný disk: min. 512GB  flash storage;  
Optické jednotky: nie je požadované;  
Displej: max. 13" LED obrazovka s rozlíšením min. 2560 x 1600, 720p HD webkamera;  
Grafická karta: integrovaná grafická karta;  
Pripojenie: min. WIFI ac; Bluetooth 5.0;  
Špecifické porty: min. 2 x USB-C porty s podporou nabíjania;  
redukcia USB-C na USB; redukcia USB-C na HDMI, redukcia na 1 x HDMI, 3 x USB 
3.0, Ethernet, SD/microSD kardty s podporou napájania notebooku;  



slúchadlový konektor (3,5mm);  
vstavaný mikrofón;  
Bezpečnosť: vstavaná čítačka odtlačku prsta;  
Periférie: Vstavaná slovenská klávesnica, vstavaný touchpad s podporou 
viacdotykového ovládania;  
bezdrôtová nabíjacia myš s podporou viacdotykového ovládania, nabíjací adaptér 
notebooku a káble;  
Výdrž batérie: min. 10 hodín;  
Doplňujúce informácie: licencia operačného systému OSX alebo ekvivalentného, 
trvalá licencia kancelárskeho balíka na prácu s emailmi, textovými dokumentmi, 
tabuľkami a prezentáciami určená pre Business prostredie, napr. MS Office alebo 
ekvivalentný;  
Maximálna hmotnosť: 1,3 kg 
 
 1.C.1 - Tablet 1 s príslušenstvom 
 
Procesor: min. 8 jadrový  2.5GHz, Pamäť: min. 6GB LPDDR4X ,  
Pevný Disk: min. 512GB flash storage,  
Displej: min. 10"  
Pripojenie: min. WIFI ac;  
Bluetooth 5.0;  
SIM Slot: nano SIM;  
Špecifické porty: min. 1 x USB-C porty s podporou nabíjania;  
Výdrž batérie: min. 10 hodín;  
Doplňujúce informácie:  
licencia operačného systému iPadOS alebo ekvivalentného, trvalá licencia 
kancelárskeho balíka na prácu s emailmi, textovými dokumentmi, tabuľkami a 
prezentáciami určená pre Business prostredie, napr. MS Office alebo ekvivalentný; 
Maximálna hmotnosť: 0,7 kg;  
Periférie: Ochranný obal s možnosťou funkcie stojanu;  
Externé pero s Bluetooth pripojením,  
bezdrôtové nabíjanie 
 
  
1.D. -Zálohový disk a rooter  
 
 
Externý disk s kapacitou 10TB s USB-C .  
Rohzranie 1x 3.1, prenosová rýchlosť do 240mb/s, interný disk do 7200 otáčok za min.  
Kompatibilita min. s  usb-c , usb 3.0,  
váha do 1.4kg,  
kompatibilita minimálne s verziami Mac OS 10.12 a novšími, Windows 10 a novšími. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.E. – Tlačiareň 
 
Popis: multifunkčné zariadenie pre tlač, kopírovanie a skenovanie; Všetky uvádzané 
parametre sú minimálne požadované parametre. Dodaný produkt môže mať aj vyššie 
kvalitatívne parametre ako sú minimálne udávané parametre;  
Formát tlače: A4;  
Technológia tlače: laserová;  
Farba tlače: farebná;  
Formát papiera: min. B5, A5, A6, A4;  
Jazyky tlače: min. PCL5c, PCL6, PostScript 3 , PictBridge;  
Rozhranie: min. USB 2.0,  
Ethernet 10/100 base-TX,  
WIFI; Pamäť/HDD: min. 256 MB/ HDD sa nepožaduje;  
Vstupná kapacita hlavného zásobníka: min. 250 listov papiera formátu A4;  
Výstupná kapacita zariadenia: min. 150 listov papiera formátu A4;  
Podporované hmotnosti médií: min. 60 - 160 g/m²;  
Ovládací panel: Informačný /segmentový;  
Max. spotreba pri tlači: 1300 W; Max. spotreba v režime "ready": 4 W;  
Tlač - Rozlíšenie tlače: min. 600 x 600 dpi;  
Rýchlosť tlače: min. 20 strán za minútu při čiernobielej aj pri farebnej tlači;  
Rýchlosť vytlačenia 1. strany z režimu "pripravená": max. 15 sekúnd pri čiernobielej aj 
pri farebnej tlači; Obojstranná tlač: áno automatická duplexná tlač;  
Kopírovanie - Rozlíšenie kopírovania: min. 600 x 600 dpi;  
Skenovanie - Typ skenera: farebný; 
 Kvalita skenovania (dpi): min. 1 200 - 1 200 dpi;  
Formát naskenovaného súboru: jednostranný/ viacstranný TIFF, JPG, jednostranné/ 
viacstranné PDF. 
 
  



Príloha č. 2        Cenník 

 

Por. 

č. 

Názov položky Množstvo  Cena za 1 ks 

v EUR bez 

DPH 

Cena spolu 

v EUR bez 

DPH 

Cena spolu 

v EUR s 

DPH 

1. Notebook 1 

s príslušenstvom 

1    

2. Notebook 2 

s príslušenstvom 

1    

3. Notebook 3 

s príslušenstvom 

1    

4. Tablet 1 

s príslušenstvom 

1    

5 Zálohový disk a rooter 1    

6 Tlačiareň 
 

1    

Spolu   
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