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KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

č. zmluvy kupujúceho: 1/2021 

 

Článok 1 

                          Zmluvné strany 

1.1 Kupujúci: VSP Stredný Gemer 
Sídlo: Lubeník 222, 049 18   Lubeník 

zastúpený: Milan Pavko, predseda 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN: SK52 0900 0000 0051 6564 7737 
IČO: 47156074 

DIČ: 2023775930 

 

 

 

 

/ďalej len „kupujúci"/ 

1.2 Predávajúci:                                        PROMA Technology, s. r. o. 
Sídlo:                                                           Bytčická 16, 010 01  Žilina  

zapísaný:                                                    v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 20540/L 

konajúci: Ing. Mária Majerská 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN:     SK85 5600 0000 0005 3212 3001 

 IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

44101945 
2120271923 
SK2120271923 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- technických: Ing. Mária Majerská  

- zmluvných: Ing. Mária Majerská  

/ďalej len „predávajúci"/ 

                       Článok 2 

Podklad pre uzavretie Zmluvy 

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na predmet zákazky: IKT vybavenie pre potreby kancelárie MAS VSP Stredný Gemer. Predmet zmluvy bude 

financovaný zo zdrojov Európskej únie a z vlastných zdrojov kupujúceho. Operačný program: Integrovaného 

regionálneho operačného programu (ďalej len IROP). 

 

Článok 3 

Predmet Zmluvy a termín dodania 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 (ďalej len "Tovar") a previesť 
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na kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru. 

3.2 Kupujúci sa zaväzuje Tovar za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve prevziať a zaplatiť zaň 

predávajúcemu cenu dohodnutú v článku 4 tejto Zmluvy. 

3.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar do 31.12.2021. 

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dopraviť Tovar na adresu: Teplická cesta 5, 049 16  Jelšava. 

3.5 Predávajúci sa zaväzuje Tovar dodať a odovzdať v mieste dodania podľa bodu 3.4 tejto kúpnej zmluvy a to 

v stanovenom termíne podľa bodu 3.3 tejto kúpnej zmluvy. 

Článok 4 

Cena, platobné podmienky a zmluvné pokuty 

4.1 Cena za Tovar v rozsahu podľa článku 3 tejto kúpnej zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena 

maximálna vo výške 5 704,- EUR bez DPH (slovom: päťtisícsedemstoštyri EUR bez DPH) (ďalej len „Cena"). 

4.2 Cena je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy. 

4.3 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku, t. j. 

dodaním Tovaru v stanovenej lehote podľa bodu 3.3 tejto kúpnej zmluvy a jeho protokolárnym 

odovzdaním kupujúcemu. Zmluvná cena bude fakturovaná predávajúcim v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

Prílohou faktúr sú podpísané dodacie listy alebo odovzdávacie/preberacie protokoly. 

4.4 Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúr kupujúcemu. 

4.5 Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne 

údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju v lehote 7 dní od jej doručenia predávajúcemu s uvedením 

chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade začína nová lehota splatnosti, ktorá 

začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 

4.6 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou zmluvnej ceny alebo jej časti, je predávajúci oprávnený 

účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z čiastky, s ktorou je kupujúci v 

omeškaní. Úrok z omeškania nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

4.7 Všetky platby podľa tejto zmluvy bude kupujúci hradiť bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 

uvedený v čl. 1 tejto kúpnej zmluvy. 

4.8 Za nedodržanie požadovaného termínu dodania Tovaru podľa bodu 3.3 tejto kúpnej zmluvy, má kupujúci 

voči predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR vrátane DPH za každý započatý deň 

omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu 

spôsobenej škody. Predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu kupujúcemu zaplatiť, pričom kupujúci má 

zároveň voči predávajúcemu právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvné strany 

spoločne prehlasujú, že takúto zmluvnú sankciu považujú za nanajvýš obvyklú a primeranú povahe 

zabezpečovaného záväzku. 

4.9 Ak predávajúci po podpise tejto kúpnej zmluvy a pred začatím dodávky Tovaru odstúpi od tejto kúpnej 

zmluvy z dôvodov na strane predávajúceho, je povinný bez vyzvania zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu 

vo výške 250,- EUR. 

4.10 Ak predávajúci neodstráni zistené nedostatky Tovaru do 15 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak 

sa termín odstránenia zistených nedostatkov Tovaru nedohodne písomne inak, je predávajúci povinný bez 

vyzvania zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR vrátane DPH za každý zistený nedostatok 

Tovaru a deň omeškania dodania Tovaru. Kupujúci má zároveň voči predávajúcemu právo na náhradu 

škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku predávajúceho odstrániť zistený nedostatok 

Tovaru po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie 

tejto kúpnej zmluvy. 

4.11 Predávajúci výslovne prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky dodávky Tovaru, rovnako ako situácia 
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a prístup na miesto dodania Tovaru a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dodanie Tovaru. 

Dodatočné požiadavky predávajúceho, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané. 

Článok 5 

Kontrola, audit, overovanie na mieste 

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom kúpy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len 

NFP), ktorú má Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na 

vykonanie kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Poskytovateľom poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a 

právnymi aktmi EÚ. 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar bude dodaný a bude mať vlastnosti v súlade s Prílohou č.2 

tejto kúpnej zmluvy. 

6.2 Tovar má vady ak: 

a) nie je dodaný v dohodnutej kvalite, 

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je dodaný a namontovaný v celom dohodnutom rozsahu, 

c) má právne vady v zmysle § 433 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

Tieto vady je kupujúci povinný uviesť do dodacieho listu a predávajúci je povinný ich odstrániť. Do okamihu 

ich odstránenia má kupujúci právo nepodpísať dodací list a nevzniká mu tak povinnosť prevziať faktúru za 

danú čiastkovú dodávku. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch tovaru stanovených 

v špecifikácii tovaru, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto kúpnej zmluvy a platnými predpismi a technickými 

normami. 

6.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení. 

6.4 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar 24 mesiacov od dátumu odovzdania a prevzatia 

konkrétneho Tovaru špecifikovaného v Prílohe č.l tejto kúpnej zmluvy. Záruka sa nevzťahuje na vady 

spôsobené nesprávnou manipuláciou s predmetom zmluvy, resp. jeho časťami, nedodržaním 

prevádzkových podmienok výrobcu, živelnou pohromou alebo vyššou mocou. 

Do doby záruky sa nezapočítava čas, nevyhnutný na opravu/odstránenie záručnej závady. O tento 

nevyhnutný čas sa záručná doba predlžuje. 

Po túto dobu predávajúci zodpovedá kupujúcemu: 

-že si tovar uchová bezchybnú akosť, vzhľad a bezporuchovosť 

-že bude plne zodpovedať podmienkam tejto zmluvy, platným normám a predpisom 

-že tovar bude plne zodpovedať tejto zmluve, jej prílohám 
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Príloha č.2:  

Formulár č.2  – Špecifikácia predmetu zákazky – aktualizácia 1.1  
FORMULÁR  č. 2 

 

1.  Zostava stolový PC + monitor + klávesnica a myš  

Technické 

vlastnosti 
Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Presný parameter  

(vyplní uchádzač) 

PC          

Operačný systém   

Win 10 Pro 64 

bit alebo 

ekvivalent  

   

Windows 10 Professional 

Procesor typ 

úroveň 

ekvivalentná i5 

10 generácie 

   

Intel Core i5-10400 

počet jadier ks 6    6 

cache 

(vyrovnávacia 

pamäť) 

MB 12    

12M Cache 

rýchlosť 

(frekvencia) 
GHz 3,1    

Základná frek: 2.90 GHz 

Turbo: 4.30 GHz 

Operačná pamäť typ DDR4    DDR4 

rýchlosť 

(frekvencia) 
GHz 2,66    

2933MHz 

veľkosť GB 8,0    8GB 

Pevný disk typ     SSD SSD 

kapacita GB 256    256 

Optická jednotka 

DVD 
ks 1     

1 

Rozhranie         

USB celkovo ks 8    8 

z toho USB 3.2 ks 4    4 

DisplayPort ks 1    

0 

VGA: 1 + VGA to DP 

adaptér 



...keď rozvoj je tvojím cieľom 

 

 

 

HDMI1,4  ks 1    1 

LAN RJ-45 Mb/s  10/100/1000    10/100/1 000 

WiFi externé typ USB 802.11ac    802.11ac 

audio analog IN ks 1    1 

audio analog 

OUT 
ks 1    

1 

Skrinka typ SFF     SFF 

Záruka rok   
3roky oprava na 

mieste  

3 roky Basic On-Site Service 

Klávesnica SK 

USB 
ks 1    

1 

Myš USB ks 1    1 

Monitor typ     LCD LCD 

podsvietenie typ     LED LED 

povrch typ     matný Matný 

rozmer 

(uhlopriečka) 
palce 27    

27 

rozlíšenie a 

pomer strán 
px 

FHD 

1920x1080 
   FHD 1920x1080 

jas cd/m2 250    
250 cd/m2 

 

kontrast dyn. pomer 100M:1    100M:1 

frekvencia Hz 60    
60 

doba odozvy ms   4  4 

konektivita typ 

 HDMI, 

DVI,DISPLEJ 

PORT 

   

HDMI, DP, DVI, VGA 

stojan typ 

naklopenie a 

výškové 

nastavenie 

   

naklopenie a výškové 

nastavenie 

reproduktory    áno 
áno 
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2.  Notebook  

Technické 

vlastnosti 
Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Presný parameter  

(vyplní uchádzač) 

Operačný systém  

Win 10 64 bit 

alebo 

ekvivalent 
  

Win 10 Home 64-bit 

Procesor typ 

úroveň 

ekvivalentná i3 

10 generácie 
  

Core i3 10110U 

počet jadier ks 2   2 

cache 

(vyrovnávacia 

pamäť) 

MB 4   

4 

rýchlosť 

(frekvencia) 
GHz 2,5   

Základná frek. 2,1GHz 

Turbo boost: 4,1GHz 

Operačná pamäť typ DDR3   DDR4 

rýchlosť 

(frekvencia) 
GHz 1,5   

2666 MHz 

veľkosť GB 4,0   
 

8 GB 

Pevný disk typ   SSD SSD 

kapacita GB 256   256 

Optická jednotka 

DVD 
typ  DVD±RW  Externá DVD±RW 

Rozhranie      

USB celkovo ks 3   3 

z toho USB 3.0 ks 1   2 

HDMI1,4 / alebo 

DisplayPort 
ks 1   

HDMI 

LAN RJ-45 Mb/s 10/100/1000   10/100/1000 

WiFi typ 802,11ac   802.11a/b/g/n/ac 
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Bluetooth typ 4,0   

5,0 

audio IN/OUT ks 1   1 

Batéria 

(kapacita) 
mAh 3220   4610 mAh 

Display typ   LCD LCD 

podsvietenie typ   LED LED 

rozmer 

(uhlopriečka) 
palce 15,6   15,6 

rozlíšenie a 

pomer strán 
px 

FHD 

1920x1080 
  

FHD 1920x1080 

povrch typ   matný matný 

 

3. Zostava monitor, klávesnica, myš  

Technické 

vlastnosti 
Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Presný parameter  

(vyplní uchádzač) 

Klávesnica SK 

USB 
ks    1 

1 

Myš USB ks     1 1 

Monitor typ     LCD LCD 

podsvietenie typ     LED LED 

povrch typ     matný  
matný 

rozmer 

(uhlopriečka) 
palce 23,5    

24 

rozlíšenie a 

pomer strán 
px 

FHD 

1920x1080 
   

FHD 1920x1080 

jas cd/m2 250    250 

kontrast 

dynamický 
pomer 100M:1    

100M:1 

frekvencia Hz 60    75 

doba odozvy ms   5  1 

konektivita typ VGA, HDMI,     VGA, HDMI,  

stojan typ naklopenie     naklopenie 
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4. Multifunkčné zariadenie  

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 
Presný parameter  

(vyplní uchádzač) 

Typ zariadenia 
  

Laserové  1 
Laserové 

Funkcie 
  tlač, kopírovanie, 

skenovanie 
LCD 

tlač, kopírovanie, 

skenovanie 

Farebná 

tlač/sken/copy 

  
áno LED 

 

Maximálny formát 

(tlač/sken/copy) 

 A3 
 matný  

A3 

Pamäť 1,2GB    1,2GB 

Minimálna kapacita 

hlavného 

integrovaného 

zásobníka (ks) 

100 

 

  

300 

Minimálna kapacita 

manuálneho 

(viacúčelového) 

zásobníka (ks) 

100 

 

  

100 

Minimálna kapacita 

výstupného 

zásobníku (ks) 

100 

 

  

100 

Minimálne rozhranie 

USB, LAN 

(RJ45) 

Wifi 

 

  

USB 2.0 Device, 

10/100/1000 Ethernet, 

Host USB X 2, Wireless 

802.11a/b/g/n 

Oddelené náplne áno    áno 

Certifikát Energy 

Star 
áno 

 
  

áno 

Maximálne mesačné 

zaťaženie  
60000 a viac 

 
  

60000 

Tlač       

Minimálne rozlíšenie 

tlač (DPI) 
1200x600 

 
  

1200x600 
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Automatická 

duplexná tlač 
áno 

 
  

áno 

Minimálna rýchlosť 

tlače A4  čb/fb 

(ppm) 

23/23 

 

  23/23 

Skenovanie       

Minimálne rozlíšenie 

skenovania (DPI) 
600x600 

 
  

600x600 

Automatické 

obojstranné 

skenovanie 

DADF/RADF 

 

  

RADF 

Minimálne formáty 

skenovania 

JPEG/PDF/TIF

F 

 

  

Secure PDF, High 

compression PDF, JPEG, 

TIFF, XPS 

Kopírovanie       

Minimálne rozlíšenie 

copy (DPI) 
600x600 

 
  

600x600 

Automatické 

obojstranné 

kopírovanie 

áno 

 

  

áno 

Minimálna rýchlosť 

kopírovania A4  

čb/fb (ppm) 

20 

 

  

23 

Zoom 25%-400%    25%-400% 

 

5. Externý HDD  

Technické 

vlastnosti 
Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Presný parameter  

(vyplní uchádzač) 

Pripojenie typ USB 3,0     
USB 3,1 

Kapacita TB 1,0     1,0 

Veľkosť disku palce   2,5   2,5 

Vyrovnávacia 

pamäť 
MB 8,0     

8 

Napájanie typ     cez USB USB 
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Odolnosť  certifikát 
IP6X alebo 

ekvivalent 
    

IP68 

Hmotnosť g   350   270 

 

6. NAS server  

Technické 

vlastnosti 
Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Presný parameter  

(vyplní uchádzač) 

Počet šácht na 

diskoch 
ks 4     

4 

Použiteľné disky typ 3,5´´ SATA II/III     3,5´´ SATA II/III 

Kapacita 

použiteľného 

disku 

GB 6,0     

6 Gb/s 

Celková možná 

kapacita 
TB 48     

64 

Prevádzka 

týždeň 
hod/dni      24/7 

24/7 

Procesor          

architektúra typ 32     ARM 32 bitů 

počet jadier ks 2     4 

frekvencia 

(rýchlosť) 

základná 

GHz 1,5     

1,7 

Operačná pamäť typ DDR3     DDR3 

veľkosť GB 1,0     1 

Rozhranie          

USB 3,0 ks 3     3 

LAN  GB 2     2 
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7. HDD pre NAS  

Technické 

vlastnosti 
Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Presný parameter  

(vyplní uchádzač) 

Kapacita TB 4,0     4,0 

Otáčky rpm 5900     5900 

Týždenná 

prevádzka 
hod/dni      24 /7 

24 /7 

Životnosť hod 1 mil.     1 mil. 

Ročné zaťaženie TB 180     180 

 

8. Dataprojektor  

Technické 

vlastnosti 
Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Presný parameter  

(vyplní uchádzač) 

Projekcia typ     DLP / LED/LCD DLP 3D 

Natívne 

rozlíšenie 
px 

FHD 

1920x1080 
    FHD 1920x1080 

Svietivosť ANSI lumen 4000     4000 

Kontrast pomer 20 000 : 1     20 000 : 1 

Optický zoom pomer 1.1 : 1     1.3 : 1 

Hmotnosť kg   2,5   2,7 

Reproduktor W 10,0     16 W 

Konektivita          

HDMI  ks 1     1 

audio analog 

IN/OUT 
ks 1     

1 

USB ks 1     1 

VGA ks 1     1 
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