
KÚPNA ZMLUVA Č: 12022014

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. a o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými
stranami:

I. Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
Sídlo: Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
IČO: 00047147
DIČ: 2021048865
V zastúpení: PhDr. Tatiana Wenclová – riaditeľka
Bankové spojenie: SK30 8180 0000 0070 0031 2225
(ďalej aj ako „Kupujúci“)

1.2. Predávajúci: IVEKO, s.r.o. Tehelná 18, 920 01 Hlohovec

IČO: 36212393

DIČ: 2021633559

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2623065248/1100

V zastúpení: Mgr. Richard Trnený

Obchodný register: Okresného súdu Trnava, Vložka č. 18248/T, Oddiel: Sro

(ďalej aj ako „Predávajúci“)

Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej aj ako
„zmluvná strana“



II. Východiskové podklady

2.1 Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal Predávajúci.

2.2 Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „Inovujme formy a metódy
vyučovanie pre skvalitnenie výstupov vzdelávania“, ktorý je spolufinancovaný
z prostriedkov Európskeho spoločenstva v rámci Operačného programu „Vzdelávanie“
prioritná os „1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“ opatrenie: „1.1 Premena
tradičnej školy na modernú“.

III. Predmet zmluvy

3.1 Názov predmetu zákazky: Zariadenie/Vybavenie projektu.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto
kúpnej zmluvy.

3.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v predchádzajúcich dvoch
odsekoch prevziať zmluvne dohodnutým spôsobom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
uvedenú v Článku IV. tejto zmluvy.

3.4  Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy nepoškodený a bez závad.

3.5 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava do miesta dodania predmetu zmluvy, montáž
a inštalácia celého predmetu zmluvy.

3.6  Predmet zmluvy a všetky jeho časti musia dosahovať všetky parametre uvedené v Prílohe
č. 1 tejto zmluvy počas celej doby projektovanej životnosti predmetu zmluvy.

3.7 Súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú aj pasporty, záručné listy, a návody na obsluhy
a ostatnú dokumentáciu v slovenskom jazyku.

3.8 Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy uvedený v článku III. tejto zmluvy odborne,
kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje
nebezpečenstvo. Dodávky musia byť vykonané tak, aby boli riadne a včas plnené všetky
povinnosti vyplývajúce z výzvy k projektu: „Inovujme formy a metódy vyučovanie pre
skvalitnenie výstupov vzdelávania“ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ, a objednávateľom. Dodávateľ vyhlasuje, že bol s týmito dokumentmi dôkladne
oboznámený a zaväzuje sa pri plnení tejto zmluvy ich plne dodržiavať. Dodávateľ je
povinný rešpektovať pokyny objednávateľa a poskytovateľa finančného príspevku.



IV. Kúpna cena, platobné podmienky

4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej
vyhlášky v znení neskorších predpisov .

Celková cena bez DPH: 23 169,17 €
DPH 20% 4 633,83 €
Celková cena s DPH: 27 803,00 €

V cene za predmet zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s jej plnením.

4.2 Cenu za predmet zmluvy je možné meniť iba pri zmene sadzby DPH, prípadne za iných
zákonom stanovených podmienok. Úprava ceny musí byť uskutočnená výhradne formou
písomného dodatku k tejto zmluve.

4.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu
zmluvy podľa Článku III. tejto zmluvy vrátane obalu, dopravy na miesto plnenia, preclenia
tovaru, náklady na montáž a inštaláciu.

4.4 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom
a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

4.5 Po dodaní predmetu zmluvy podľa Článku V tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia
vystaví predávajúci daňový doklad na dodaný predmet zmluvy, alebo jeho časť a odošle
ho, alebo odovzdá na adrese kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí
obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení. K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací
list.

4.6 Splatnosť faktúr je dohodnutá na 60 dní od ich doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa za
deň úhrady považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu kupujúceho.

4.7 Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované
náležitosti a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu
prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia
oprávneného daňového dokladu.

V. Dodacie podmienky

5.1 Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu do 2 mesiacov, odo
dňa podpísania tejto zmluvy najneskôr však do 31.12.2014. Miestom dodania je:
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy.



5.2 Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom
kupujúceho v mieste plnenia po vzájomnej dohode.

5.3 V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet
zmluvy je pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením
u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.

5.4 Predmet zmluvy uvedený v Článku III. tejto zmluvy je splnený jeho úplným prevzatím.

VI. Kvalita tovaru

6.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne, včas a v požadovaných
vlastnostiach, množstve, v akosti a v prevedení podľa Článku III. tejto zmluvy.

6.2 Záručná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, začína plynúť
dňom podpísania dodacieho listu kupujúcim a trvá 24 mesiacov na celý predmet zmluvy
pokiaľ nie je v Prílohe č.1 nie je uvedené inak.

6.3 Kupujúci je povinný závady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po
ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho zo závad
tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.

6.4 V prípade zistenia závady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení
zamestnanec používateľa prostredníctvom mailom na mailovú adresu:
ivekosro@gmail.com

6.5 Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho
v momente odovzdania – prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje
právo neprevziať poškodený alebo nekompletný predmet kúpy.

VII. Zmluvné pokuty a sankcie

7.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu
kúpy v dohodnutom čase a to 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením.
Pokuta bude jednostranne započítaná s kúpnou cenou.

7.2 Predávajúci je oprávnený uplatniť u kupujúceho zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou
kúpnej ceny a to 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením. Omeškanie nemá
vplyv na povinnosť Predávajúceho dodať predmet tejto zmluvy v zmysle Článku III.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na event. náhradu škody, vzniknutej v priamej
súvislosti s omeškaním Predávajúceho.

7.3 V prípade akejkoľvek nespôsobilosti Predávajúceho plniť si svoje zmluvné záväzky, alebo
ak nastane stav, že Predávajúci nebude schopný splniť predmet zmluvy vôbec alebo do
termínu 31.12.2014, bude táto situácia dôvodom na odstúpenie od zmluvy Kupujúceho
s tým, že Kupujúcemu vznikne právo požadovať od Predávajúceho uhradenie zmluvnej



pokuty vo výške 100% z kúpnej ceny uvedenej v Článku IV, bod 4.1. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nemá vplyv na event. náhradu škody, vzniknutej v priamej súvislosti s omeškaním
Predávajúceho.

7.4 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či
a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

7.5 Pre účely dodržania všetkých zmluvne dohodnutých parametrov predmetu zmluvy, jeho
bezvadnosti a včasnosti realizácie je poskytovateľ povinný najneskôr v deň podpisu tejto
zmluvy zložiť na účet objednávateľa IBAN SK04 8180 0000 0070 0031 2305 zábezpeku
vo výške 10% z kúpnej ceny uvedenej v bode 4.1. Zábezpeka bude vrátená kupujúcim do
10 kalendárnych dní odo  dňa úplného dodania predmetu zmluvy uvedeného v Prílohe č.
1, najneskôr však do 31.12.2014. Na zloženú sumu zábezpeky sa nevzťahuje žiadne
úročenie. Všetky pokuty v zmysle článku 7 tejto zmluvy má kupujúci nárok strhnúť
predávajúcemu zo zloženej zábezpeky.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných
písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a tým sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.2 Neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy sú aj jej prílohy:

Príloha č. 1 „Opis predmetu kúpnej zmluvy“
Príloha č. 2 „Podrobná kalkulácia“

8.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve ustanovené inak, zmluvné strany sa riadia právnymi
predpismi v zmysle Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania a kontroly na mieste
súvisiaceho s dodávanými službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných
podmienok Zmluvy o NFP č. 028/2014/1.1/OPV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

8.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2014, ktoré začínajú plynúť dňom
účinnosti tejto zmluvy.

8.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy.

8.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva sú určené pre Predávajúceho a dva pre
Kupujúceho.

8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a že na znak svojho
súhlasu ju prostredníctvom svojich zástupcov podpisujú.
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Príloha č. 1

Tabuľka: 2.2. Zariadenie a vybavenie

P.č. Názov ks Popis jednotlivých položiek
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prenosný počítač (notebook) Lenovo TP EDGE E540
- uhlopriečka 15,6"
- rozlíšenie 1366x768, matný displej
- I3 -4000M
- operačná pamäť 4GB, typ DDR3 1600MHz
- pevný disk 500GB,  7200rpm, SATA
- optická mechanika DVD±RW
- rozhranie: 2x USB v3.0, 1x VGA, 1xDP alebo HDMI, 1x RJ45 (1Gb Ethernet),
1x mikrofón, 1x slúchadlá, čítačka pamäťových kariet (aspoň SD, SDHC,
MMC), webkamera
- komunikácia: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0
- aspoň 6 článková batéria
- operačný systém na úrovni W8 64b
- možnosť rozšírenia HW podpory na 36 mesiacov v mieste inštalácie
poskytovaná výrobcom počítača
- USB klávesnica, bezdrôtová optická myš, 1600 dpi
-kancelársky balík (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) s nainštalovaným
programom  umožňujúcim zachovanie nakonfigurovaných systémových a
aplikačných nadstavení, spúšťanie prebieha načítaním obrazu operačného
systému, správa softvéru cez LAN, WAN alebo internet, znemožňuje inštaláciu
nežiaduceho softvéru do počítača, aktualizácia Windows priamo cez konzolu,
automatické vypnutie alebo reštart notebooku, umožňuje ponechať vybrané
partície voľné, zabezpečenie konzoly pomocou viacvrstvového šifrovania,
možnosť tichej inštalácie klientov priamo od administrátora z jedného miesta.
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Lenovo IdeaPad TABLET Miix3

prenosný počítač (tablet)
- uhlopriečka 10,1"
- rozlíšenie 1920x1200
- multidotykový FHD displej s technológiou IPS
- CPU Z3740
- operačná pamäť 2GB, typ DDR3
- úložný disk 32GB
- podpora wifi, bluetooth 4.0, GPS
- čítačka kariet microSD
- 1x micro USB, 1x mini HDMI, 1x 3,5mm jack – sluchadla/mikrofon
- Akcelerometer (G-senzor), svetelný senzor
- kamera 5Mpx vzadu a 2Mpx vpredu
- výdrž batérie 8 hodín
- operačný systém na úrovni W8.1 32bit
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Lenovo TC EDGE 73 SFF G3240

Stolový  počítač (SFF - Small Form Factor):
- CPU G3240 3,1GHz
- operačná pamäť 4GB, typ DDR3 1600MHz
- pevný disk 500GB,  7200rpm, SATA
- optická mechanika DVD±RW
- rozhranie: 2x USB, 1x VGA, 1xDP alebo HDMI, 1x RJ45 (1Gb Ethernet), 1x
mikrofón, 1x slúchadlá
- USB klávesnica, USB optická myš
- operačný systém na úrovni W8Pro 64b
- možnosť rozšírenia HW podpory na 36 mesiacov v mieste inštalácie
poskytovaná výrobcom počítača
- ergonomická podložka pod myš
- kancelársky balík (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- monitor LCD/LED Philips 227E4LHAB/00, 21,5", 16:9, 1920x1080, kontrast
20mil:1, odozva 6ms, jas 250CD, VGA a HDMI, repro

2.
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Stolový  počítač (SFF - Small Form Factor): Lenovo TC EDGE 93 SFF
- I3 -4150, 3,5 GHz.
- operačná pamäť 4GB, typ DDR3 1600MHz
- pevný disk 1TB,  7200rpm, SATA
- optická mechanika DVD±RW
- rozhranie: 2x USB v3.0, 1x VGA, 1xDP alebo HDMI, 1x RJ45 (1Gb Ethernet),
1x mikrofón, 1x slúchadlá
- USB klávesnica, USB optická myš
- operačný systém na úrovni W8Pro 64b alebo ekvivalentný
- možnosť rozšírenia HW podpory na 36 mesiacov v mieste inštalácie
poskytovaná výrobcom počítača
- kancelársky balík (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- monitor LCD/LED Philips 227E4LHAB/00 21,5", 16:9, 1920x1080, kontrast
20mil:1, odozva 6ms, jas 250CD, VGA a HDMI, repro
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- eInstruction CPS Spark

- rozmery zariadenia pre hlasovanie maximálne 5,58 x 12,70 (cm)
- 24 vysielačov v balení
- 3 riadkový LCD displej pre prijímanie spätnej väzby

- Hmotnosť hlasovacieho zariadenia maximálne 127 g
- Napájanie 2x AA batérie
- Životnosť batérií 9-12 mesiacov
- RF prijímač s pripojením cez USB
- Hmotnosť prijímača maximálne 15 g
- Možnosť pripojenia až 500 užívateľov
- Technológia RF (2.4 GHz)
- Využívajúca protokol state-of-the-art
- Možnosť viacnásobnej odpovede, pravda/nepravda, áno/nie
- Softvér umožňuje vytvorenie testových otázok, vyhodnotenie
- Zobrazenie štatistík pomocou grafu alebo číselného ohodnotenia
- Manažovanie zoznamu študentov a jeho úpravu
- Možnosti prepínania otázok pomocou hlasovacieho zariadenia
- Tlačidlo vypnutia na hlasovacom zariadení
- Záruka 3 roky na zariadenia
- Možnosť improvizovanej otázky
- Slovenský pomocník priamo v programe
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Lexmark MS410dn

Minimálne technické parametre:
- čiernobiela laserová tlač
- rýchlosť tlače 8,5 s až 18 strán za minútu
- obojstranná tlač
- pamäť 256 MB
- rozlíšenie 600 x 600 dpi
- USB, Ethernet pripojenie
- CPU 800MHz
- 2 riadkový displej
- mesačná záťaž 80 000 strán
- vstupný zásobník papiera 150 listov
- výstupný zásobník papiera 100 listov
- tlačový jazyk PCL5 a PCL6



Tabuľka: 2.2.22 Zariadenie a vybavenie na predmet informatika

P.č. Názov ks Popis jednotlivých položiek

1
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1 Multifunkčné zariadenie - ProLAN multifunction tester na identifikáciu
a lokalizáciu narušenia UTP a STP káblov až do vzdialenosti 900 metrov. Má
LCD displej s podsvietením. Dokáže detekovať skraty, prerušenia a iné.
Napájanie – adaptér a 9 V batérie.
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2 EATON UPS

Konfigurácia: Tower
Výkon (VA/W): 1250 VA / 660 W
Doba zálohovania:

• Pre 1 PC: 30 min.
• Pre 2 PC: 15 min.
• Pre 3 PC: 10 min.

Indikátor výmeny batérie: LED + akustický alarm
Komunikačné porty: USB
Počet zásuviek: 4 x IEC (4 zásuvky so zálohovaním a prepäťovou ochranou)
Vstupné napätie: 160-290 V
Výstupne napätie: 230 V (nastaviteľné na 220/230/240 V)
Kmitočet: 50-60 Hz automatická detekcia

3
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Internetová kamera Gembird so zabudovaným mikrofónom a s rozhraním
USB 2.0. Senzor 1.3 Mpix, Max. rozlíšenie: 1280x1024.

4
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Stolný mikrofón GENIUS,  ktorý je možné otáčať o 360º. Je využiteľný pri
internetovej komunikácii. Má citlivosť -60dB (pri 1KHz).

5
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Kompaktné stereo reproduktory GENIUS, ktoré majú na prednom paneli
ovládanie hlasitosti a výstup pre slúchadlá. Frekvenčný rozsah – 200 –
18 000 Hz. Výkon – 2x3 W RMS, On / Off vypínač, napájanie – z el. zásuvky,
Konektor – 3,5 mm. Konektor pre slúchadlá a iné.

6
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Slúchadlá Gembird – stereo s mikrofónom. Veľké polstrované slúchadlá
s nastaviteľným úchytom. Frekvenčný rozsah 30 - 16000 Hz, Citlivosť
slúchadiel (pri 1KHz): 105 +/-3 dB, výkon 100 mW max, Reproduktor o
priemere 40 mm s frekvenčným rozsahom 20 - 20000 Hz, Dĺžka kábla 1.8 m
s 3,5 mm jackom, , impedancia 32 Ohm +/-15%, mikrofón s citlivosťou -58 ±
3 dB(0 dB=1V/uBar 1KHz), -38dB (0 dB=1V/Pa 1KHz).
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Multifunkčný Router OvisLink 54Mbps, 2MB Flash, 4 operačné módy: Bridge,
Client, Repeater, WDS, WPA, R-SMA anténny konektor, softvérový
Watchdog, 2 x 10/100Mbps ports, 6MB SDRAM 18dBm regulovateľný
output power
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WiFi USB adaptér Gembird, Chipset: RTL8192 , Frekvencia: 2,412 - 2,472
GHz,  Rozhranie: USB 2.0, podpora: štandardy IEEE 802.11b, 802.11ga
802.11n, Príkon: 5V DC, až do 0,5 A, Prevádzková teplota: 0 ° C - 40 ° C  , RF
výkon: až 18 dBm  Podporuje: 64/128-bit WEP, je v súlade s 128 bit WPA
štandardu (TKIP / AES), WPA, WPA2,

9

Sw
itc

h 
1

1

TP-LINK - Pre upgradovanie starej siete na rýchlejšiu s rýchlosťou až 1000
Mbit/s je navrhnutý. Funkciu Auto MDI / MDIX podporuje všetkých 24
portov, vďaka čomu nie je potrebné riešiť typ kábla, stačí len zapojiť
a používať.   Riadenie toku IEEE802.3x pre plne duplexný režim a
Backpressure pre poloduplexný režim Presmerovanie portov 10BASE-T:14
880 pps/port, 100BASE-TX:148 800 pps/port  Metóda prenosu:store and
forward  Tabuľka adries MAC:8 000  Prepínací kapacita 4,8 Gbit/s,
Štandardy a protokoly:IEEE802.3, 802.3U, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP, s
Indikátor LED:napájanie, pripojenie/aktivita, 100 Mb/s, Externé napájanie:
100-240 VAC, 50/60 Hz, Sieťové médiá: 10BASE-T:kábel UTP kategórie 3, 4,
5 (max.100 m), EIA/TIA-568 100 ohm STP (max.100 m)  100BASE-TX:kábel
UTP kategórie 5, 5e (max.100 m), EIA/TIA-568 100 ohm STP (max.100 m)
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Mini switch AirLive Live, 8 portový, pričom každý port je vybavený Auto –
MDI/MDIX funkciou. O stave siete informuje LED display, Pre zaistenie PnP -
auto – negotiation.

11

Ex
te

rn
ý

HD
D

3 Externý HDD, rozmer max.: 2,5", kapacita 1 TB, rozhranie : USB
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