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KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka

medzi

Predávajúci: NOVATECH, s.r.o.
sídlo: Potočná 2835,022 Ol Čadca SK
IČO: 36385719
mč: 2020134853
IČ DPH: SK2020134853
bankové spojenie: ČSOB
číslo účtu: SK22 7500 000004019047210
kontaktná osoba: Michal Rebroš
tel. : +421905335328
email: michal.rebros@novatech.sk

••

na strane jednej, ďalej ako "predávajúci"

Kupujúci
a

Stredná odborná škola drevárska a stavebná
sídlo: Krásno nad Kysucou }!&42,023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 891835
DIČ: 2020551753
IČ DPH: Neplatca DPH
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK7l8l800000007000646137
kontaktná osoba: PaedDr. Ján Palko
tel. : +421905503097
email: palko@sosdskrasno.sk

••

na strane druhej, ďalej ako "kupujúci"

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená
predávajúcim na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona Č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci vyhlásenej
zákazky: IKT vybavenie pre projekt "Zvyšovanie kľúčových kompetencií žiakov v Strednej
odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s ohľadom na moderné
technológie a potreby trhu práce" .

Článok 1
Predmet zmluvy ..

1.2 Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň.



odávky tovaru je jedna doprava La miesto určenia, Dopravu, v prípade
pre ie dodávky tovarov na 2x z dôvodu skoršieho odo . prvkov, ktoré sú
nas - si kupujúci zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Článok 2
Čas plnenia, miesto plnenia

'"
2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do miesta plnenia Stredná

odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

2.2 Predá ajúci tovar kupujúcemu pripraví na prevzatie najneskôr do 30 dní od účinnosti
tejto zmluvy.

2.3 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční medzi zástupcom predávajúceho
a kupujúceho na základe výzvy predávajúceho telefonicky alebo mail om najmenej 3
dni pred dodávkou tovaru. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že dodávka tovaru sa
bude považovať za splnenú dňom jej prevzatia. Za prevzatie sa považuje podpísanie
Protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru oboma zmluvnými stranami.

2.4 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú kontrolu množstva a kvality
tovaru pri jeho prevzatí.

2.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar. Kupujúci Sl vyhradzuje právo neprevziať
nekvalitnú alebo nekompletnú dodávku .

.•..
2.6 K nadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim dochádza jeho protokolárnym

odovzdaním v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy.

Článok 3
Cena a platobné podmienky

3.1 Zmluvná kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán a špecifikovaná v bode
3.2 tejto zmluvy na základe prílohy č.1 k tejto zmluve. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

3.2 Cena za dodávku tovaru: ..
Cena celkom v € bez DPH
DPH 20%
Cena celkom v € s DPH

27259,10 €
5451,82 €

32710,92 €.

3.3 Cena za dodanie tovaru bude uhradená kupujúcim predávajúcemu na základe faktúry,
ktorá musí mať náležitosti riadneho daňového dokladu.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na úhrade faktúry v lehote splatnosti 30 dní od
dátumu jej vystavenia. Faktúra bude vystavená najneskôr do 15 kalendámych dní od
vzniku daňovej povinnosti, ktorým je termín prevzatia tovaru.



3.4 Kúpna cena je cenou maximálnou, aje vrátane dopravy do miesta plnenia a ďalších
nákladov spojených s dodaním predmetu kúpy.

Článok 4
Sankcie

4.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený
vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z kúpnej ceny tovaru za
každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu
uhradiť. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.

4.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený
vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý
deň omeškania. Kupujúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada
škody týmto nie je dotknutá.

Článok 5
Záruka

5.1 Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania, tj. dátumom uvedeným na
Protokole o odovzdaní a prevzatí tovaru, podpísanom oboma zmluvnými stranami.
Prípadná reklamácia musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne.

5.2 Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a inštaláciou
kupujúceho.

Článok 6
Vyššia moc

6.1 Zmluvní partneri budú o svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov,
vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka
účinkomvyššej moci.

6.2 V prípade vyššej moci sú zmluvní partneri povinní o začiatku a konci účinku vyššej
moci informovať druhého partnera v priebehu 5 dní (faxom, emailom alebo
telefonicky) od jej vzniku. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nemôže zmluvný partner
na účinok vyššej moci odvolávať.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

7.1 7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení podmienky, ktorou
Je:

zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov



7.2 Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v prípade, že ešte nedošlo
k plneniu predmetu zmluvy.

7.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú prílohy:
Príloha Č. l -Rozpočet a špecifikácia

7.4 Všetky doplnky a zmeny tejto kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené písomne
a vyžadujú podpis zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky zmluvy
a priebežne číslované.

7.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, z ktorých dva (2) exempláre
obdrží predávajúci a dva (2) kupujúci.

7.6 Predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb
na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a
Zmluvy o NPP. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať
kontrolu/audit u predávajúceho kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o NPP až do
uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvyonenávratný finančný príspevok.
Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140
všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu a
nimÁpoverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
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.

7.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomných rokovaniach, podl'a ich pravej a slobodnej vôle, určite,
ážne a zrozumitel'ne. Autentičnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi .
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Príloha Č. 1

Názov zákazky: IKT vybavenie pre projekt "Zvyšovanie kľúčových kompetencií
žiakov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s
ohľadom na moderné technológie a potreby trhu práce"

Zadávateľ: Stredná odborná škola drevárska a stavebná (Krásno nad Kysucou)

Názov položky / špecifikácia položky - parametre a vlastnosti / : IKT vybavenie,
IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

P.Č. Názov položky/ jednotková cena Množstvo

Interaktívny dotykový monitor 1860,00 € 1,0 kus

Minimálne požadované parametre:
Podsvietenie: DLED
Uhlopriečka [palce]: 65
Rozlíšenie: 3840 x 2160 Jas [cd / m2]: 450
Kontrast: 1200: 1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (horizontal / Vertikál): 178 / 178

..•.
Dotyková technológia: IR Touc h
Počet dotykov: až 20 bodov Multi- touch
Rozlíšenie (Funkcia oblasti bodov): 32,767 * 32,767
Dotykové rozhranie: x2 ( USB typ B )
Interný reproduktor: 16Wx2
Interný mikrofón: x4
Vstup zvuku: (3,5 mm) xl
MIC: (3,5 mm) xl
Sklo:
Tempered Glass: 4mm, Tempered Glass
Anti -Glare ( AG) Coating: Áno
Germ - Resistant Screen: Áno
Konektory:
VGA Input xl
HDMI In p u t x 3 ( 2.0 )
H O MI Output x l
Display Port x 1
OPS Slot x l
USB Player (F o t o, Vid eo) x 6 (2.0 x 5,3.0 x l )
RS232 Input x l
R J 45 Port x 1



Napájanie: 100 V- 240 V, 50/60 Hz
S pot reb a [W]: 130
Montážna stenu: Áno, V E S A 500 x 400
Farba: čierna
Rozmery (Š xVx H mm): 1521.1 x 967.1 x 136.1
Hmotnosť [kg]: 50
Obsah balenia:
Diaľkový ovládač x 1
Napájací kábel ( podľa oblasti)
VGAkábelx 1 (1,5 m)
Kábel HD MI x 1 ( 1,5 m)
Stručná príručka x 1
Užívateľská príručka Elektronický súbor x 1
USB kábel pre Touch x 1 ( 3 m )

Touch Pen ( stylus ) x2
Licenčná karta softvérux 1
Záruka: 36 mesiacov

P.Č. Názov položky/ jednotková cena Množstvo

Projektor 1536,00 € 1,0 kus

Minimálne požadované parametre:
Projektor .••
Interaktívny
Projekčný systém: Technológia 3LCD
LCD panel: 0,59 palec s D9
Farebný svetelný výstup: 3.500 lumeny- 2.900 lúmenov (ekonomický)
Biely svetelný výstup: 3.500 lúmenov - 2.900 lúmenov (ekonomický) v súlade s
normou ISO 21118: 2012
Rozlíšenie: WXGA, 1280 x 800, 16:10
Vysoké rozlíšenie HD: HD ready
Pomer strán obrazu: 16:10
Kontrastný pomer: 14.000: 1
Native Contrast: 300: 1
Lampa: 250 W, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v úspornom režime), 9.000 h
Životnosť (v úspornom režime)
Reproduktory: 16 W
Záruka: 5 rokov u dodávateľa alebo 8.000 h, Lampa: 5 rokov alebo 1.000 h



P.Č. Názov položky/ jednotková cena Množstvo

PC učebna 704,04 € 13 kusov

Minimálne požadované parametre:
procesor AMD Ryzen 3 4300GE
operačná pamäť 8GB DDR4

pevný disk SSD 512GB NVMe
optická mechanika DVD±RlR W DL
MS Windows 10 Pro 64 bit. klávesnica a laserová myš
Gb LAN, voľný PCIe16 slot
Čítačka pamäťových kariet
Predné rozhranie na slúchadlá a mikrofón
záruka 3 roky rozmery skrine: 175 x 358 x 410 mm
Monitor so vstavanými reproduktormi 22" LED

P.Č. Názov položky/ jednotková cena Množstvo
650,40,00 € 31 kusovNotebook

Minimálne požadované parametre:
Operačný systém: Windows® 10 Professional 64-bit
Procesor: Intel@ Core ™ i5-1135G7, 2.4 GHz, štvorjadrový
Operačná pamäť: 8 GB DDR4 SDRAM Memory
Disk: 256 GB PCle NVMe SSD + možnosť pridať ďalší
Displej: 15,6 "FHD Acer Comfy View LCD
Grafická karta: Intel® UHD Graphics
Zabudovaná webkamera s krytkou objektívu
Čítačka pamäťových kariet: SD card reader - zabudovaná
TPMchip 2.0
Odolnosť M-S 81DG tested
Pripojenie LAN: 10/100/1 000 Mbps
Bezdrôtové pripoj enie: Intel AX201 802.11 ax
Bluetooth 5.0
Konektory: Ix USB 3.1 Gen. L Type-C s podporou DisplayPort / Power Delivery
3x USB 3.1 Gen. L
lxHDMl
1xVGA
Ix RJ-45
Ix Audio-Out
Batérie: 4-cell 3220 mAh Li-Ion
výdrž batérie: až 9 hodín
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IKT vybavenie 1 ks jednotková cena 32710,92 € s DPH
Cena celkom v € bez DPH € 27259,10 €
DPH 20% € 5451,82€
Cena celkom v € s DPH : 32710,92 €
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