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Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 

Kúpna zmluva č................/...................... 

uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

1. Zmluvné strany 

 

1.1 Kupujúci:   Obec Vinodol 

Sídlo:   Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 

Štatutárny orgán: Peter Straňák, starosta obce 

IČO:   00308625 

 DIČ:   2020408445 

Miesto plnenia:  Základná škola, Obecná ul. 473/29, 951 06 Vinodol 

Ďalej len Kupujúci 

 

1.2 Predávajúci:  Anton Grác 

Sídlo:   Wilsonovo nábrežie 208, 94901 Nitra  

Štatutárny orgán: Anton Grác, majiteľ 

IČO:   41 440 145 

 DIČ:   1073771666 

IČ DPH:  SK 1073771666 

Číslo účtu IBAN: SK22 0200 0000 0019 1395 1753 

Ďalej len Predávajúci 

 

Podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je cenová ponuka 

úspešného uchádzača zákazky s nízkou hodnotou s názvom „IKT vybavenie knižnice a 

prírodovednej učebne”.  

 

2. Predmet kúpnej zmluvy 

1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu IKT vybavenie 

knižnice a prírodovednej učebne (ďalej len „tovar“) podľa špecifikácii predmetu zmluvy a 

podrobného rozpočtu – príloha č. 1, pre projekt s názvom „Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1“, ITMS kód projektu: 302021K616. 

2. Dodanie tovaru zahŕňa jeho dopravu do miesta plnenia, inštaláciu, balné a všetky ostatné 

súvisiace náklady. 

3. Predávajúci zabezpečí dodávku tovaru na miesto plnenia určené v článku 3.2 Zmluvy. 

4. Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom 

jeho predaja podľa tejto zmluvy. 

5. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to za 

podmienok uvedených v tejto zmluve.  

 

 

 

 

3. Dodacie podmienky 
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1. Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar Kupujúcemu do 2 mesiacov 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Konkrétny termín dodania oznámi Predávajúci 

kupujúcemu najmenej dva pracovné dni vopred a to písomne prostredníctvom e-mailu. 

2. Miestom dodania tovaru: Základná škola, Školská 1, 951 06 Vinodol. (ďalej len „miesto 

dodania“). 

3. Predávajúci je povinný tovar riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote na jeho 

dodanie uvedenej v bode 1. 

4. Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne 

reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu tovaru. 

5. Dodaný tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti 

uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Kupujúci je oprávnený pri 

dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru, ako toho ktorý je 

uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy tento tovar neprevziať. Špecifikácia tovaru v prílohe č. 

1 tejto zmluvy musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej Predávajúcim 

vo verejnom obstarávaní. 

6. Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho uvedenia tovaru do prevádzky Predávajúcim 

v mieste dodania. 

 

4. Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Kúpna cena Tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade 

s ponukou Predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto: 

 

 Celková cena bez DPH: 7320   EUR 

 DPH 20 %. 1464   EUR 

 Celková cena vrátane DPH: 8784   EUR 

 

2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov 

spôsobom uvedeným v tejto zmluve a ukončením preberacieho konania zo strany 

Kupujúceho. 

3. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 

4. Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 

faktúry vystavenej predávajúcim. 

5. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj názov projektu: Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole, Školská 1 a ITMS kód projektu: 

302021K616, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému 

financovaniu. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je Kupujúci 

oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a 

doručiť ju Kupujúcemu s uvedením novej lehoty jej splatnosti. 

 

5. Zodpovednosť za škodu a za vady, záručná doba 

1. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola Predávajúcim 

stanovená na 24 mesiacov. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia a uvedenia 

do prevádzky tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok 

tejto zmluvy, v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a počas 

záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru počas záručnej doby, má Kupujúci 

právo požadovať a Predávajúci bezplatne odstrániť vady tovaru. 

3. Záruka na tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že Kupujúci tovar používa 

a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií Predávajúceho. Predávajúci neručí 

za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo stany Kupujúceho. 

4. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) tovaru uplatní bezodkladne po ich 

zistení.  

 

6. Sankcie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a 

kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou takejto faktúry 

mať Predávajúci nárok na úhradu úrokov z omeškania. 

2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a 

omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 

orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a 

kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok 

omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. 

3. Kupujúci je oprávnený v prípade akéhokoľvek porušenia Kúpnej zmluvy zo strany 

Predávajúceho uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každé porušenie Kúpnej 

zmluvy samostatne. 

4. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na zaplatenie 

zmluvnej pokuty Predávajúcemu, a to na bankový účet Kupujúceho uvedený vo výzve. 

5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorú 

svojím konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu Predávajúci, ani nárok Kupujúceho na 

odstúpenie od zmluvy. 

 

7. Odstúpenie od zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto 

zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností 

dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a následne zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

2. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa 

Kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, keď Predávajúci akokoľvek porušil 

zmluvné povinnosti. 

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane. 

5. Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 

a) Kupujúci vstúpi do nútenej správy, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, bude 

vyhlásené exekučné konanie. 

b) V primeranej lehote neposkytne spolupôsobenie, pričom zmarí Predávajúcemu 

možnosť vykonať plnenie podľa tejto zmluvy. 
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d) Vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia tejto Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť Kupujúceho, 

e) Je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto 

zmluvy súvisiacich s činnosťou Kupujúceho. 

 

8. Platnosť zmluvy 

1. Táto zmluva je platná jej podpisom oboma Zmluvnými stranami a účinná splnením 

všetkých nasledujúcich odkladacích podmienok: 

a) schválenie pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania poskytovateľom 

NFP; 

b) zverejnenie zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s 

ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na 

webovej stránke verejného obstarávateľa. 

 

9. Spoločné ustanovenia 

1. Predmet zmluvy je financovaný z fondov Európskej únie v rámci IROP, Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: výzva číslo: IROP-PO2-SC222-

2016-13. 

2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené 

osoby; 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby; 

c) Úrad vládneho auditu; 

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; 

e) Kontrolné orgány Európskej únie; 

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; 

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu 

nedostatkov, zistených kontrolou (auditom) overovaním a to v lehote stanovenej 

Kupujúcim. 

 

10. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť výhradne písomnou 

formou po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s § 10 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a 

 súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v prípade potreby. 
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2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

Predávajúci a dve vyhotovenia Kupujúci. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

a) Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy a podrobný rozpočet 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne 

riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor 

nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie 

príslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky 

a právny vzťah sa bude vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky. 

6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej 

zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným 

rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby 

bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

7. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej 

vôle, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom 

a že obsahu zmluve porozumeli v celom rozsahu. 

 

 

Vo Vinodole dňa: .................................  V Šuranoch  dňa: 16.6.2020                                                                          

 

 

 

Za Kupujúceho:                                                                      Za Predávajúceho: 

 

Peter Straňák, starosta obce 
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Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy a podrobný rozpočet 

 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

IKT vybavenie knižnice 

Položka 
MJ Počet  

Minimálna špecifikácia: 

Počítač pre 

školského 

knihovníka 

sada 1 zostava PC s monitorom, s OS WINDOWS a balíkom 

kancelárskych aplikácií s licenciou bez časového obmedzenia. 

Min. PC minitower, 4GB RAM, 256GB SSD, DVDRW, OS 

WIN10, monitor min. 21,5" LED, FullHD 1920x1080, 

kancelársky balík MS Office 2019 pre školy. 

PC zostava/notebook 

pre používateľov 

knižnice 

ks 5 PC s procesorom min. 3.0 GHz, 4GB RAM, 500GB SSD, DVD-

RW, WiFi, LAN, 2xUSB 3.0, HDMI, OS WIN 10 s  obrazovkou 

21,5" s rozlíšením 1920x1080, klávesnicou a myšou + MS Office 

2019 pre školy. 

Tablet pre 

používateľov 

školskej knižnice 

ks 5 Android tablet s uhlopriečkou min. 9,6", rozlíšením min. 

1280x800, RAM 2GB, internou pamäťou min. 16GB s podporou 

MicroSD/SDHC kariet, WiFi, Bluetooth, kapacitou batérie min. 

5000 mAh 

Knižnično-

informačný systém 

ks 1 knižničný SW pre obsluhu, evidenciu a vyhodnocovanie 

zápožičiek a prácu knihovníka - Softvér obsahuje databázu pre 

min. 19 000 zväzkov. Obsahuje minimálne nasledovné funkcie: 

katalogizácia kníh, máp, hudobnín, možnosti vyhľadávania podľa 

kľúčových slov, tvorba protokol o vypožičaní, tlač čiarových 

kódov, internetový katalóg. 

Čítačka čiarových 

kódov 

ks 1 ručný laserový snímač čiarových kódov so šírkou záberu min. 

49mm pri hlave snímača, rýchlosťou snímania min. 72 

skenov/sek. a programovateľný pomocou kódov alebo sériovým 

rozhraním  s programom MetrSet 

Multifunkčné 

zariadenie (Kopírka, 

skener, tlačiareň) 

ks 1 technológia tlače atramentová, max. formát A4, tlač, kopírka, 

skener, fax, pripojenie na LAN aj cez WiFi, dotykový displej, 

min. 2 zásobníky papiera 

Televízor ks 1 LED LCD TV uhlopriečka min. 43", Full HD, min. 2xHDMI, 

USB, vlastný stojan 

DVD prehrávač ks 1 stolný DVD prehrávač, podporované formáty SVCD, DivX, MP3, 

WMA-CD, MPEG-4, JPEG 

Dataprojektor ks 1 DLP 3D ready projektor s natívnym rozlíšením WXGA a 

podporou 1080p na vstupe, svetelný výkon min. 3200 ANSI 

lumenov, životanosťou lampy min. 8000 hodín, HDMI vstupom a 

hlučnosťou max. 30dB a hmotnosťou max. 2kg. 

Premietacie plátno ks 1 matné, min. rozmer 180x180 cm, čierny okraj, manuálne. 

IKT vybavenie prírodovednej učebne 

Interaktívna tabuľa + 

dataprojektor s 

krátkou projekčnou 

vzdialenosťou 

sada 1 interaktívna tabuľa s rozmermi 82" s hliníkovým rámom, s bočnou 

magnetickou  lištou na pripevnenie 2 interaktívnych pier. 

Súčasťou je teleskopické ukazovadlo, interaktívne perá a fixky. 

Povrch tabule je špeciálny magneticko - keramický, ktorý slúži na 

písanie obyčajných fixiek, troma interaktívnymi perami a desať 

dotykom. Technológia snímania = Infračervená, Písanie = prstom 

10 dotyk, fixkami, perom Uhlopriečka = 82", Vonkajší rozmer = 
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178cm x 124cm USB = 1, Multitouch = 1, akt. plocha: 

110x164cm pasiv. plocha: 124x178cm, Multidotyková 

interaktívna tabuľa s magneticko-keramickým povrchom, možný 

10 dotyk, popis fixkami. Formát tabule 4:3. Po bokoch tabule sú 

rýchle tlačidlá so základnými funkciami pre prácu s tabuľou. 

Podstatou funkčnosti tabule je infračervená dotyková technológia, 

ktorá ani pri poškrabaní povrchu tabule nestratí svoju funkčnosť. 

Súčasťou interaktívnej tabule je nový inšpiratívny softvér, s 

množstvom funkcií, pre pútavú a kreatívnu výučbu. 

Softvér je rozdelený do kategórii, použiteľný na akýkoľvek 

vyučovací predmet. Prednosťou je vysoká podpora spolupráce s 

internetom, možnosť simulácie fyzikálnych, či chemických 

experimentov, možnosť importovať súbory v programoch Word, 

PowerPoint, Excel, PDF; a priamo s nimi pracovať v 

interaktívnom režime, možnosť nahrávania celého priebehu práce 

na interaktívnej tabuli – a spätné prehrávanie tvorby poznámok. 

Projektor krátkou projekciou,  3LCD technológia,  WXGA, 

3LCD, XGA, 1024x768, 4:3, 2700 ANSI, 16000:1, výdrž lampy : 

10000 hod, Softvér na projekciu z viacerých počítačov umožňuje 

súčasné zobrazenie obsahu zo štyroch zariadení vrátane počítačov, 

tabletov a smartfónov. Zabudovaný projektor 16W umožňuje 

prehrávať zvukový obsah priamo cez projektor bez potreby 

ďalších externých reproduktorov. Vstup mikrofónu premieňa 

projektor na systém PA, vďaka čomu možno prednášajúcich bez 

námahy počuť v celej miestnosti. 

Notebook pre učiteľa sada 1 procesor min. hodnota na úrovni Passmark CPU 4 223 bodov, 

15.6" LED 1920x1080 antireflexná, RAM 4GB, grafická karta 

min. hodnota na úrovni Passmark G3D Mark 926 bodov, SSD 

512GB, WiFi, Bluetooth 4.0, HD webkamera, HDMI, USB 3.0, 

čítačka odtlačkov prstov, Windows 10 Home 64bit 

 

Podrobný rozpočet 

IKT vybavenie knižnice a 

prírodovednej učebne 
MJ Počet  

Jednotková cena 

bez DPH 

Cena spolu 

bez DPH 

Cena spolu s 

DPH 

IKT vybavenie knižnice  
  

  

Počítač pre školského knihovníka sada 1 550€ 550€ 660€ 

PC zostava/notebook pre používateľov 

knižnice 

ks 5 
410€ 2050€ 2460€ 

Tablet pre používateľov školskej 

knižnice 

ks 5 
159€ 795€ 954€ 

Knižnično-informačný systém ks 1 800€ 800€ 960€ 

Čítačka čiarových kódov ks 1 80€ 80€ 96€ 

Multifunkčné zariadenie (Kopírka, 

skener, tlačiareň) 

ks 1 
320€ 320€ 384€ 

Televízor ks 1 310€ 310€ 372€ 

DVD prehrávač ks 1 75€ 75€ 90€ 

Dataprojektor ks 1 440€ 440€ 528€ 

Premietacie plátno ks 1 110€ 110€ 132€ 



 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol 

IKT vybavenie prírodovednej 

učebne 

  

  

Interaktívna tabuľa + dataprojektor s 

krátkou projekčnou vzdialenosťou 

sada 1 
1200€ 1200€ 1440€ 

Notebook pre učiteľa sada 1 590€ 590€ 708€ 

Cena spolu IKT vybavenie knižnice a prírodovednej učebne  7320€ 8784€ 

 


