
Kúpna zmluva č. 02/2018  
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „Zmluva“)  

 
  

Dávid Vorčák 

so sídlom:   Oravská Polhora 47, 029 47  

IČO:    41964012  

IČ DPH:   SK1075515683 

bankové spojenie:  Tatra banka, a. s.  

IBAN:               SK20 1100 0000 0026 2008 6350 

zastúpený:   Dávid Vorčák 

  

(ďalej označený len ako „Predávajúci“)  na jednej strane  

  
a  

  

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín  
so sídlom:    M. Hattalu 2161, 026 01  Dolný Kubín  

IČO:      17060664  

bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

IBAN :    SK27 8180 0000 0070 0048 5812 
zastúpený:    Ing. Tatiana Nesvadbová, riaditeľka   

  

(ďalej označený len ako „Kupujúci“) na strane druhej  

  

nasledovne:  

 

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou 

v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky predávajúceho 

zo dňa 19.6.2018. 

   

Článok I  

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa (dodanie) 2 ks osobný počítač, 2 ks monitor, 
multifunkčné zariadenie 1 ks, 2 ks MS Office; podrobná špecifikácia je v Prílohe č. 1 k 
tejto zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (ďalej len „zariadenie“), jeho 
dovoz, inštalácia, konfigurácia, prenos dát a prevod vlastníckeho práva zariadenia 
Predávajúcim na Kupujúceho.   

  

2. Predmetom plnenia Predávajúceho podľa tejto Zmluvy je tiež poskytnutie záručného 
servisu zariadenia v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.  

  

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu zariadenie spolu so všetkými dokladmi, 
ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a riadne užívanie.  

  

4. Kupujúci sa zaväzuje, že v súlade s touto Zmluvou riadne splnenie predmetu Zmluvy 
potvrdí podpisom Dodacieho listu a zaplatí cenu podľa Článku II tejto Zmluvy.  



  

Článok II  

Cena a platobné podmienky  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie zariadenia podľa tejto Zmluvy 
predávajúcim Kupujúcemu v rozsahu stanovenom Prílohou č. 1 k tejto Zmluve, vrátane 
ceny za poskytnutie záručného servisu na zariadenia predávajúcim je 1 885,70 € s DPH 
( slovom tisícosemstoosemdesiatpäť a sedemdesiat centov ) . Táto cena je konečná a 
nemenná cena a sú v nej zahrnuté všetky náklady Predávajúceho ( doprava, inštalácia, 
konfigurácia, prenos dát, bezplatný záručný servis).  

  

2. Kúpna cena je splatná prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy na základe daňového dokladu (faktúry) Predávajúceho, ktorá bude 
Kupujúcemu odovzdaná súčasne s predmetom plnenia. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť 
Kupujúcemu potvrdený aj dodací list.  

  

3. Splatnosť faktúry Predávajúceho je 15 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Kupujúci 
neposkytuje zálohovú platbu. Dňom úhrady faktúry sa rozumie dátum odpisu 
dohodnutej ceny predmetu zmluvy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.  

  

  

Článok III  

Miesto a čas plnenia  

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu zariadenie v rozsahu stanovenom touto 
zmluvou a Prílohou č. 1 k tejto Zmluve, odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú 
potrebné na riadne prevzatie a užívanie zariadenia, najneskôr do 29.6.2018. 

  

2. Právo na používanie predmetu Zmluvy vzniká Kupujúcemu dňom jeho odovzdania a 
prevzatia.  

  

3. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú priestory kupujúceho v jeho sídle, uvedenom 
v záhlaví tejto Zmluvy.  

  

  

Článok IV  

Práva a povinnosti predávajúceho  

1. Predávajúci je povinný dodať predmet Zmluvy v riadnom a bezchybnom stave najvyššej 
kvality.  

  

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy je bez akýchkoľvek právnych a iných vád  

  

  

Článok V  

Práva a povinnosti kupujúceho  

1. Kupujúci je povinný riadne dodaný predmet zmluvy prevziať a podpisom svojho 
povereného zástupcu potvrdiť Dodací list. Zariadenie ktoré je vizuálne poškodené môže 

kupujúci odmietnuť prevziať a za toto je predávajúci povinný dodať nové nepoškodené 
zariadenie.  



  

2. Kupujúci nadobúda užívacie právo dňom riadneho prevzatia dodaného predmetu 
zmluvy a podpisom dodacieho listu povereným zástupcom kupujúceho   

 

3. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy Kupujúci nadobúda po zaplatení ceny 
predmetu zmluvy podľa článku II tejto Zmluvy Predávajúcemu.   

  

Článok VI  

Reklamácia a záručná doba  

1.   Predávajúci poskytuje záruku na akosť zariadenia a jeho príslušenstvo dodávané podľa 
tejto zmluvy počas záručnej doby 36 mesiacov. Záručná doba na predmet zmluvy začína 
plynúť dňom podpísania Dodacieho listu. V prípade, že výrobca zariadenia poskytuje 
dlhšie záručné podmienky na zariadenie podľa tejto Zmluvy, platia záručné podmienky 

výrobcu. Zjavné vady zistené po fyzickej prebierke musia byť reklamované do 60 dní 
od prevzatia zariadenia.  

  

Článok VII  

Záručný a pozáručný servis 

1.  V prípade, že Kupujúci uplatní právo z vád dodaného zariadenia:  

a) Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu predmetu Zmluvy najneskôr do 24 hodín od 
oznámenia vady do 13. hodiny v pracovných dňoch a to v mieste používania 
zariadenia.  

b) predávajúci sa zaväzuje, že v prípade výskytu väčšieho počtu ako troch vád 
zariadenia, na výzvu kupujúceho predávané zariadenie vymení za nové.  

c) oprava v rámci záručnej doby je bezodplatná a zahŕňa všetky s tým súvisiace 
náklady Predávajúceho. Pri výmene vadného plnenia za náhradný sa Predávajúci 
zaväzuje poskytnúť plnenie minimálne tých istých technických parametrov a 
kvality, bezplatnú dopravu, montáž a opravu.  

d) v prípade ak nie je možné závadu odstrániť v dobe a mieste podľa písm. a) tohto 
odseku, predávajúci bezplatne zapožičia počas doby opravy náhradné zariadenie 

porovnateľných technických parametrov. V tomto prípade sa doba záruky predlžuje 
o dobu, po ktorú bolo zariadenie v oprave.  

 

2. Záručný servis sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené neodborným zachádzaním, 
poškodením, zásahom do zariadenia neautorizovanou osobou, nedodržiavaním návodu 
na obsluhu a pod.  

  

Článok VIII  

Záverečné ustanovenia  

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1 – „Technická špecifikácia“ . 

  

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať iba na základe 

dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov 
k zmluve podpísaných opravenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

  

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, z 
ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.  

  



4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán  

  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ich 
prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné, určité a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola 
žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu neuzatvárali 
v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a 
slobodnej vôli, ju prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali.   

  

  

  

  

V Dolnom Kubíne, dňa  ....................................... 

  

  

  

  

 

Za Predávajúceho:        Za Kupujúceho:  

  

  

  

  
.............................................     ................................................. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



Príloha č. 1  Technická špecifikácia  
 

 

Počítač Dell Vostro 3668  2 ks             1100 € s DPH

            

Procesor: Intel Core i5-7400* Box (6M Cache, up to 3.0 Ghz) 

 Pamäť: 8GB DDR4 2400Mhz (možnosť rozšírenia až na 16GB) 

 Kapacita disku: 256GB SSD 

 Operačný systém: Windows 10 Profesional* 64 bit  

 Mechanika: DVD RW 

 Grafická karta: Intel HD 

 Zdroj: 240W* PSU (PFC,EPA) 

 

Konektivita 

 2x USB 3.0 (PP)/4X USB 2.0 (ZP) 

 1x kombinovaný zvukový konektor 

 1x výstup na mikrofón 

 1x sieťoví konektor RJ45 10/100/1000 

 1x VGA,HDMI 

 

Súčasťou balenia 

 Multimediálna USB klávesnica Dell* 

 Optická myš Dell MS116* 

 

 Záruka: 3 ročná záruka: Servis Dell u zákazníka do 24 hodín. 

 

 

Monitor Acer KA220HQ                          195,80 € s DPH 

 

 Typ obrazovky: TFT TN LCD 

 Panel: TN LED matný 

 Uhlopriečka: 21,5“ 

 Formát obrazu: 16:9 

 Rozlíšenie: 1920x1080 FullHD 

 Jas: 200cd/m2 

 Kontrast: 100 000 000:1 

 Odozva: 5ms 

 Pozorovacie uhly: 110°/85° 



 Farby: 16,7m 

 Obnovovacia frekvencia: 60hz 

 Výstupy: DVI, VGA, HDMI 

 Uhol náklonu: -5° na 15° 

 Zvláštna výbava: FlickerLess, LowDimmig 

 

 Záruka: 3 roky 

 

 

MS OFFICE pre podnikatelov 2016       430,00 € s DPH 

 

Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M130a         99,90€ s DPH 

 

 Technológia tlače: Laser – čiernobiela  

 Formát tlače: A4, A5, A6, B5 

 Rýchlosť čb : 22str/m 

 Rozlíšenie DPI: čb. 1200x1200 far. 600x600 

 Max. mesačné zaťaženie: 10 000 str 

 Tlač prvej strany: 7,3 str. 

 Pamäť: 128MB 

 Kapacita zásobníka: 150 str. 

 

Servisné práce, inštalácia, prenos dát    60,00 € s DPH 

 

 

Celková cena bez DPH           1571,42 € 

  

Celková cena s DPH                      1885,70 €                 

 


