
Kúpna zmluva

uzatvorená podl'a ustanovení § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi

Kupujúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

(ďalej len "kupujúci")

Verejný obstarávatel':
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Článok J.
Zmluvné strany

Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 02201 Čadca
00891452
2020551742
Ing. František Kajánek
PaeDr. Stanislav Špila
Prima banka Slovensko, a. s.

041 4327650
info@sostca.sk

Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 022 01 Čadca
00891452
2020551742
Ing. František Kajánek, riaditel' SOŠt Čadca

(ďalej len "verejný obstarávatel"')

Predávajúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapísaný v registri:

(ďalej len "predávajúci")

MIVASOFT, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 67/14, 92701 Šal'a
36289906
2022159667
Ing. Miroslav Vančo, konatel' spoločnosti
ČSOB

031/7801913
miro@mivasoft.sk
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18335/T

Článok II.
Predmet kúpy

1. Predávajúci je vlastníkom predmetu kúpy:

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky uvedené v tomto článku a Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Pokial' predávajúci predmet kúpy v čase uzatvárania tejto zmluvy ešte nevyrobil a/nenadobudol k nemu
vlastnícke právo, predávajúci vyhlasuje, že k predmetu kúpy uvedeného v tomto článku a v Prílohe č. 1
nadobudne vlastnícke právo tak, aby mohol riadne a včas splniť záväzok vyplývajúci z čl. III. tejto zmluvy.

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky.

a) 14 ks PC zostava

b) 14 ks aplikačný softver

c) 2 ks tlačiareň



d) 2 ks skener

e) 2 ks dataprojektor

f) 2 ks interaktívna tabuľa

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy uvedeného v Čl. II. ods. 1 tejto
zmluvy z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou realizovaný na základe
Smernice Č. 01/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach Strednej odbornej školy technickej Čadca
s ciel'om zabezpečiť uplatňovanie jednotných postupov pri zabezpečovaní obstarávania tovarov a v súlade
so zákonom Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Bližšia špecifikácia predmetu kúpy je uvedená v Čl. II. ods. 1. tejto zmluvy a v cenovej ponuke
predávajúceho v Prílohe Č. 1.

3. Predávajúci vyhlasuje, že pozná obsah cenovej ponuky.

IV.
Základné podmienky plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy predmet kúpy podl'a Čl. II.
ods. 1 tejto zmluvy v čo najlepšej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní
a cenovou ponukou, ktorá tvorí Prílohu Č. 1 tejto zmluvy.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že súčasne s dodávkou predmetu kúpy kupujúcemu podl'a ods. 1 tohto článku
v mieste dodania predmetu kúpy odovzdá nasledujúce sprievodné doklady:

a) faktúra a dodací list/záručný list
b) ďalšie písomné doklady potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy požadované kupujúcim

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný v Čl. II. ods. 1. tejto zmluvy, ako aj
v cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu Č. 1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na riadne užívanie, v čo najlepšej
kvalite, v súlade výzvou na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní.

2. Predávajúci predáva predmet kúpy, bez záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam tretích
osôb k cudzej veci.

3. Kupujúci má právo predmet kúpy pri jeho prevzatí prezrieť alebo dať ho prezrieť treťou osobou a to tak, aby
mal možnosť skontrolovať množstvo dodávanej veci vo vzťahu k stavu, ktorý deklaruje predávajúci
v sprievodných dokladoch k predmetu kúpy a tiež tak, aby mohol zistiť zjavné vady predmetu kúpy.

4. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy podľa tejto zmluvy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
dohodnutú v tejto zmluve spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

5. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie predmetu kúpy na dodacom liste predloženom predávajúcim
a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kupujúcemu: Kupujúci si však vyhradzuje
právo neprevziať predmet kúpy a nepotvrdiť jeho prevzatie, pokial' predávajúci poruší povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo predmet kúpy nebol dodaný v požadovanom množstve, kvalite alebo má
zjavné vady.

6. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom tovarov projektu povinnosť
dodávateľa tovarov projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných
podmienok a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

VI.
Miesto a termín dodania predmetu kúpy

1. Predávajúci je povinný predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy dodať kupujúcemu na adresu
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 02201 Čadca.

2. Predávajúci je povinný predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 dodať kupujúcemu do 14 dní od podpisu tejto
zmluvy.
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VII.
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto kúpnej cene za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy vo
výške:

Cena bez DPH
DPH 20%
Cena celkom s DPH

centov).

11 542,83 EUR
2308,57 EUR

13 851,40 EUR, (slovom trinásťtisícosemstopäťdesiatjeden eur a štyridsať

VIII.
Platobné podmienky

1. Predávajúci vystaví faktúru na kupujúceho.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu bankovým prevodom na základe faktúry predloženej alebo
doručenej predávajúcim. Faktúra podľa predchádzajúcej vety musí zohl'adňovať všetky požiadavky
kupujúceho na predmet kúpy, inak je neplatná.

3. Predávajúci je povinný doručiť faktúru v dvoch vyhotoveniach a to v lehote 15 dní od termínu odovzdania
predmetu kúpy kupujúcemu, uvedeného v Čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy.

4. Faktúra je splatná 30. deň po jej doručení kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň odpísania
fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. V prípade,
že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené
nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej
alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.

IX.
Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na ňom

1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny podl'a tejto
zmluvy.

2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom odovzdania a prevzatia
predmetu kúpy kupujúcim.

X.
Záväzok mlčanlivosti

1. Všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu zmluvy
navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana
len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po
ukončení tohto zmluvného vzťahu.

2. Povinnosť kupujúceho sprístupniť informácie podľa ods. 1 tohto Čl. v zmysle zákona č.211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám týmto nie je dotknutá.

Xl.
Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude dodaný včas a riadne t.j. v súlade s touto zmluvou.

2. V prípade, že sa po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady, ich opravu hradí
predávajúci na vlastné náklady.

3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe iné vady a poškodenia predmetu kúpy,
na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Pokial' predávajúci predmet kúpy v čase uzatvárania tejto
zmluvy ešte nevyrobil a/nenadobudol k nemu vlastnícke právo, predávajúci vyhlasuje, že ak kupujúceho pri
dodaní tovaru osobitne neupozorní na vady a poškodenia predmetu kúpy, platí, že predávajúci urobil
vyhlásenie podl'a prvej vety tohto ods.

4. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu kúpy, alebo jeho časti:
a) zrejmé (zjavné) vady/ množstvo, neúplnosť, zrejmá porušenosť zásielky apod.,
b) ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za skryté vady tovaru. .
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XII.
Záručné podmienky, záručný a pozáručný servis

1. Predmet kúpy podl'a tejto zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v parametroch stanovených
podl'a CI. V. ods. 1 tejto zmluvy, pri dodržaní príslušných noriem STN a v takom stave, aby predmet kúpy
bol spôsobilý na riadne a bezpečné používanie. Predmet kúpy musí byť nový a nesmie byť pred dodaním
kupujúcemu používaný.

2. Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku. Doba záruky (základná záručná) doba je 24 mesiacov.
V prípade ak výrobca u niektorých predmetov kúpy poskytuje dlhšiu záručnú dobu než 24 mesiacov, platí
záručná doba stanovená výrobcom. Záručná doba začína plynúť odo dňa potvrdenia dodacieho listu
kupujúcim bez výhrad. Dodací list plní súčasne funkciu záručného listu a musia v ňom byť uvedené záručné
podmienky, vrátane záručných lehôt a tieto musia byť odsúhlasené kupujúcim pred podpisom tejto zmluvy.

3. Záruka podľa ods. 2 tohto CI. sa nevzťahuje na tieto vady predmetu kúpy:

a) ak kupujúci použije v zariadení podľa CI. II ods. 1 cudzie diely bez súhlasu predávajúceho, okrem
prípadu, ak predávajúci bez dostatočného odôvodnenia odoprel dať kupujúcemu súhlas so
zásahom do predmetu kúpy a okrem prípadu, ak kupujúci použil v zariadení cudzie diely z dôvodu,
že predávajúci neodstránil vadu včas,

b) poškodenie nesprávnou obsluhou, avšak len pod podmienkou, že predávajúci odovzdal
kupujúcemu návod na obsluhu v zmysle tejto zmluvy,

c) poškodenie nesprávnym umiestnením (vlhkosť, prašnosť, atď.), avšak len pod podmienkou, že
predávajúci odovzdal kupujúcemu návod na obsluhu v zmysle tejto zmluvy,

d) vyššou mocou (povodeň, oheň, nesprávne sieťové napätie).
4. Predávajúci zodpovedá nielen za faktické, ale aj za právne vady predmetu kúpy.

5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola vec v oprave.

6. K reklamácii je kupujúci povinný pripraviť:

predmet kúpy,
popis závady,
originál záručného/dodacieho listu so zodpovedajúcim sériovým číslom
objednávku na opravu v prípade pozáručnej opravy.

7. Predávajúci sa zaväzuje v dobe záruky nastúpiť na servis do 24 hodín od nahlásenia vady a vykonať
servisné opravy bezplatne v lehote dohodnutej s kupujúcim, inak v primeranej lehote vzhľadom k povahe
a rozsahu vady. Ak si kupujúci vyžiadal neopodstatnený servisný zásah alebo ak bol servisný zásah
zmarený neposkytnutím súčinnosti kupujúceho, uhradí náklady na tento zásah kupujúci. V prípade, ak
predávajúci nenastúpi na servis do 24 hodín od nahlásenia vady a/alebo v prípade, ak predávajúci
neodstráni vadu v lehote stanovenej podl'a tejto zmluvy, má kupujúci právo odstrániť vadu sám, alebo
prostredníctvom tretích osôb na náklady predávajúceho. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na zmluvnú
pokutu a/alebo náhradu škody. Ustanovenie tohto odseku sa primerane použije aj na ostatné vady.

8. Ak po odovzdaní predmetu kúpy dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu alebo nesprávnej funkcii
predmetu kúpy preukázateľne vplyvom neodborného zásahu do konštrukcie alebo funkcií predmetu kúpy,
v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, ktorý predávajúci dodal spolu s predmetom kúpy,
nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie predmetu kúpy spôsobené
nevhodnou manipuláciou alebo jeho použitím v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, ktorý
predávajúci dodal s predmetom kúpy.

XIII.
Sankcie

1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podl'a CI. VII. tejto zmluvy v termíne určenom
podl'a tejto zmluvy, má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu kúpy v lehote podl'a CI. VI. ods. 2 tejto zmluvy,
má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z hodnoty nedodaného tovaru za každý deň
omeškania.

3. V prípade, ak predávajúci nedodrží termín odstránenia vady, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo
výške 100 € za každých aj začatých 48 hodín omeškania predávajúceho.
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Ing.~ramisek Kajánek,
riaditel'

Stredná odborná škola technická Čadca

, konateľ SPoloSČ)fl

M\VA spo\. s ~

XIV.
Ukončenie a odstúpenie od zmluvy

1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.

2. Od tejto zmluvy je kupujúci oprávnený jednostranne odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
predávajúcim.

3. Podstatným porušením tejto zmluvy po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán je porušenie povinností
predávajúceho uvedených v Čl. II., Čl. III., Čl. IV., Čl. V. ods. 1, ods. 2 , ods. 3, Čl. VI., Čl. VIII. ods. 2., Čl.
Xl. ods. 3 a v Čl. XII. ods. 1, ods. 2 a ods. 7 tejto zmluvy.

4. Na nedodržanie zmluvných podmienok musí byť predávajúci upozornený doručeným listom alebo e-mailom
a musí mu byť stanovená primeraná lehota na nápravu. Primeranosť lehoty sa stanoví podľa duhu, rozsahu
a intenzity porušenia - nedodržania zmluvných podmienok. Poskytnutie primeranej lehoty na nápravu sa
nevyžaduje, ak sa jedná o podstatné porušenie tejto zmluvy.

5. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu.

XV.

Kontrola, audit, overovanie na mieste

1. Predávajúci sa zväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s vytvorením diela, prácami
a službami kedykol'vek počas platnosti a (Jeľnosti Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. 120/2012/1.1/0PV oprävnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok
k zmluve o poskytnutí nenávratné ho finančného príspevku (príloha č. 2) tejto Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku Č. 120/2012/1.1/0PV a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
Dodatok bude tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a právnymi predpismi s ním súvisiacimi.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých obdrží kupujúci dve vyhotovenia a predávajúci
jedno vyhotovenie.

4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že si ju riadne
prečítali, súhlasia s ňou ci na dôkaz záväznosti a súhlasu túto zmluvu podpisujú.

6.. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

V Čadci, dňa ..tť.:.?.~:...'!pf'1
za kupujúceho

- (J1-J Zvl?
V Sali, dňa .

.2· "t fónika 67/14
- 92701 šala, ~~psHeSK2022159667

ICO: 36289906 I '

5
"..



Príloha Č. 1

Cenová ponuka

ks
Cena za ks Cena za ks Cena spolu

DPH 20%
Cena spolu s

Názov Opis - špecifikácia
bez DPH sDPH bez DPH DPH

PC zostava: INTEL Core i5-3340 (3, lOGhz 16MB Procesor: výsledok v teste passmark na úrovni CPU Mark 6282
1Socl155, VGA) Box Pamäť: 4GB DDRAM3 1333MHz
4GB DDR3 Kingston HyperX Blu 1333MHz CL9 Pevný disk: ITB, nOOot./min., SATA
(9-9-9-27) Optická mechanika: DVDRW Dual Layer
ITB Seagate Barracuda 3,5"/SATAlIl/nOO/64MB

Grafická karta: 1024MB GDDR5, PCI-E HDMI 1DVI-I 1DPVGA Sapphire AMD R7 240 lG GDDR5 PCI-E
HDMI/DV Zvuková karta: 7.1 Integrovaná

450W, Power suply, ATX, EUROCASE, PFC, Sieťová karta: 10/100/1000 Mbit

SATA,24pir Zdroj: 450W
PC skrinka CRONO Case MT-27, bez zdroja Klávesnica: Multimediálna - Slovenská
Logitech keyboard MEDIA K200, US INT, USB, Myš: Optická, Dvojklávesová 14 507,50 € 609,00 € 7105,00€ 1421,00 € 8526,00 €

čierna Operačný systém: OEM MS Windows 7 Home Premium SPI 64-bit Slovak
Genius mouse, NS 100X, USB, black

Monitor: Uhlopriečka: 21,5" s LED podsvietenímMS OEM Windows 7 Home Premium SPl 64-bit
Slovak Format obrazu: 16:9, Jas: 250 cd 1m2

DVDRW Samsung SH-224DB bulk,SATA, čierna Rozlíšenie: 1.920 x 1.080, Kontrast: 5 000000: l (Dynamický), Doba odozvy: 5

MB Gigabyte Intel H6IM-Sl, LGA 1155, 2xDDR3 ms

1333 MH
Monitor LG 22EN43T

Vstupy: VGA, DVI
Aplikačný softver: MOL NL AE MS Office MOL NL AE MS Office Professional Plus 2013 Sngl, Elektronická licencia,
Professional Plus 2013 Sngl, Elektronická licencia, Lokalizácia: Slovenská, 14 74,83 € 89,80 € 1047,67 € 209,53 € 1257,20 €
Lokalizácia: Slovenská,

Tlačiareň: Xerox Phaser 3010V_B Typ tlače: čiernobiela, DPI: 1200x1200, Rozhranie: USB2.0, Rýchlosť tlače A4
2 47,67 € 57,20 € 95,33 € 19,07 € 114,40€

za minútu: 18 strán
Skener: Skener HP Scanľet 300 Flatbed Typ skenera: plochý, Optické rozlíšenie: 4800x4800, Rozhranie: USB 2.0,

2 64,92 € 77,90 € 129,83 € 25,97 € 155,80€
FormátA4

Dataprojektor: BenQ MW820ST Skutočné rozlíšenie WXGA (l280x800)

Svietivosť ANSI lumen 3000

Kontrast 13000: l

Technológia DLP
2 725,83 € 871,00 € 1451,67 € 290,33 € 1742,00 €

Životnosť lampy 4500-6000

HDMIáno

Možnosť Wifi áno

Ultra krátka projekcia áno

QOMO QWB 200 PS verzia HOl Rozmer uhlopriečky: 77" - 196 cm

Ovládenie: Prstom, ukazovadlom alebo el. perom

Základná charakteristika: Ľahká a presná obsluha, Písanie 3 osôb súčasne,
Bohatý interaktívny sw. Odolnosť a spol'ahlivosť. Záruka: 5 rokov,



Požiadavky na prostredie: funkčnosť do 30 stupňov Celzia
Presnosť rozpoznania: dva body vzdialené max. 0,05 mm
echnol6gia: Infrared Image Sensor System-

vládanie: Prstom i perom (možnosť prepnúť režim)
ákladné ovládanie: 16 Bočných ikoniek

Počet súčasných užívateľov: 3 užívatelia, vedľa seba
ákladný interaktívny software:

bohaté vybavenie, knižnica obrázkov, členených podľa predmetov a tém,
software v slovenskom jazyku

Rozhrania: USB 2.0
Podpora OS: Windows 7 (32 bit. aj 64 bit. verzia), XP, Vista 32bit možnosť
zdieľať obsah tabule cez počítačovú sieť. MAC, Linux
ICertifikáty: VCCI Class A, FCC Class B, CE
Vlastnosti interaktívnej tabule a softvéru:

- Súčasné písanie 3 osôb vedľa seba (2 osoby všeobecne)

,-Multi-touch v PC
- Ovládanie gestami rúk : zoom, mazanie, rolovanie, pravé tlačidlo myši

- Vyhľadávač obrázkov priamo v softvéri
- Delenie bloku textu na slová

- Prispôsobenie pracovnej palety - ľubovoľnou položkou menu
,- Integrovaný vyhľadávač textu na internete
- Možnosť vkladať ľubovoľné kancelárske dokumenty na pozadie zobrazovanej
stránky

2 856,67 € 11028,00 € I 1 713,33 €
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Spolu:

. V Šali, dňa:

" ~

342,67 € 2056,00 €

11 542,83 €I 2 308,57 €I 13 851,40 c


