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Oravská knižnica Antona Habovštiaka 
Ul. Samuela Nováka 1763/2 

026 80  Dolný Kubín 

Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov  medzi 
 

čl. I 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:                                   Oravská knižnica Antona Habovštiaka 

Sídlo:                                          Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín 
Zastúpený:                                prom. historik Peter Huba, riaditeľ 
Bankové spojenie:                   SK 16 8180 0000 0070 0048 0093 
Číslo účtu:                                  7000480093/8180 
IČO:                                            36145262 
DIČ:                                             2021433615 
IČ DPH:                                       - 
zapísaný:  
(ďalej len „kupujúci“) 

 
Predávajúci:                            SK – technik, s.r.o 

Sídlo:                                         Jaseňová 3223/36, 010 07 Žilina 
Štatutárny orgán:                    Ing. Peter Sako 
Oprávnený zástupca pre zmluvné jednanie o veci: Bc. Sako Tomáš 
Bankové spojenie:                  SK63 1100 0000 0026 2086 40001   
Číslo účtu:                       2620864001/1100    
IČO:          36408972  
DIČ:                                           2020100225 
IČ DPH:                        SK2020100225      
Označenie registra:   
(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar – výpočtovú techniku, jej príslušenstvo a iný 
s tým súvisiaci tovar, a to so špecifikáciu definovanej v prílohe č. 1 (príloha musí byť v súlade 
s predloženou ponukou) 

2. Množstvo a cena za dodanie  tovaru je definované v prílohe č. 2 tejto zmluvy – záznam z e-
aukcie.  

3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu riadne 
a včas kúpnu cenu.  

4. Pokiaľ stranami písomne nie je dohodnuté niečo iné, predávajúci splní svoju povinnosť dodať 
kupujúcemu tovar tým, že:  

a) pristaví v obvyklom čase svoje vozidlo s tovarom na kupujúcim určené miesto a umožní 
kupujúcemu alebo ním určenej osobe prevziať. 
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čl. III  

Termín dodania 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia 
objednávky. 

2. Objednávka je okamihom doručenia do dispozície predávajúceho (telefonicky, mailom, faxom, 
písomne) pre obe zmluvné strany záväzná.  

čl. IV  

Podmienky dodania a prevzatia tovaru 

  
1. Tovar je dodávaný na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu 

všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru, prevzatie tovaru a potvrdenie prevzatia tovaru. 
Predávajúci zabezpečí inštaláciu tovaru na vopred určené miesto a poučí kupujúceho 
o manipulácii s dodaným tovarom.  
 

2. Kupujúci môže odmietnuť dodávku tovaru len v prípade zjavných vád tovaru, spočívajúcich 
v poškodení tovaru. Zjavné vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho ihneď pri dodaní 
tovaru, inak jeho práva zo zjavných vád zanikajú a má sa za to, že tovar bol dodaný bez zjavných 
vád. 

3. Strany sa výslovne dohodli, že vady tovaru sa delia nasledovne: 
a) viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné 

zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť 
predávajúcemu (nie osobe dodávajúcej tovar) najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho 
nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list a neuvedie na ňom tento druh vád 
tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne a včas.  

b) akékoľvek vady, ktoré sú zistiteľné zapnutím alebo vyskúšaním tovaru sa považujú za zjavné 
vady. Strany sa dohodli, že kupujúci je povinný odskúšať funkčnosť tovaru, a to najmä jeho 
pripojením do el. siete a zapnutím (v prípade zariadených napájaných aj z iného zdroja 
odskúšaním aj iného zdroja) najneskôr 5 dní nasledujúci po dni dodania tovaru a v tejto 
lehote písomne uplatniť u predávajúceho zistené vady tovaru. Po tejto lehote nároky z  vád 
zistiteľných zapnutím alebo vyskúšaním tovaru  zanikajú. 

c) vady zistiteľné používaním tovaru – jedná sa o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený 
uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 14 dní 
ako vady zistil, po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú. 

4. Strany sa dohodli, že o prevzatí tovaru nemusí byť vyhotovený samostatný dodací list, ale 
kupujúci, resp. ním poverená osoba potvrdí prevzatie tovaru podpisom faktúry, ktorá v takom 
prípade bude slúžiť zároveň ako dodací list.  

5. Predávajúci tovar dodá spolu s návodom na obsluhu v tlačenej alebo elektronickej forme v 
štátnom jazyku. 

 

čl. V 

Fakturačné a platobné podmienky 

1. Nárok na uhradenie dodaného tovaru vznikne predávajúcemu, až dodaním faktúry. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona číslo 222/2004 Z.z.  v platnom 
znení.    

2.  V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky 
uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na 
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prepracovanie. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej 
faktúry objednávateľovi.   

3. Faktúry a všetky účtovné dokumenty odovzdáva predávajúci kupujúcemu v troch rovnopisoch. 
4. V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá, 

v objednávke alebo vo faktúre uvedená cena je cenou s DPH. 
 

čl. VI 

Zodpovednosť za vady tovaru 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa tejto 
zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je schválený na dovoz a predaj 
v Slovenskej republike a vyhovuje platným medzinárodným zmluvám a všeobecne záväzným  
právnym predpisom Slovenskej republiky.  

2. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke tovaru záruku, platí, že záruka sa 
poskytuje po dobu, ktorá je ako záručná doba uvedená na faktúre, vystavenej predávajúcim.   

3. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo skladovaním predmetu 
zmluvy kupujúcim. Škody, ktoré vzniknú pri vykládke sa považujú za škody spôsobené kupujúcim. 
Záruka sa takisto nevzťahuje na nároky z vád tovaru, ktoré kupujúci neuplatní u predávajúceho 
včas, teda v lehotách uvedených v článku IV, bod 4,5 a riadne, teda formou uvedenou 
v nasledujúcom bode. 

 

čl. VII 

Doba platnosti zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi.  

 

 

čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Strany prehlasujú, že výšky dohodnutých zmluvných pokút považujú za primerané povahe nimi 
zabezpečovaných povinností. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu a jej zaplatením nie je 
dotknutý nárok na splnenie zabezpečovanej povinnosti, ani nárok na náhradu škody. Ak nie je v 
tejto zmluve výslovne uvedené inak, pre zmluvné pokuty platí, že nárok predávajúceho 
a povinnosť kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká okamihom porušenia zabezpečenej 
zmluvnej povinnosti. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, vyzvať kupujúceho na 
zaplatenie zmluvnej pokuty a trvať na jej zaplatení. 

2. Ohľadom doručovania sa strany výslovne dohodli, že kým kupujúci písomne neoznámi 
predávajúcemu inú adresu, zasiela predávajúci písomnosti kupujúcemu na adresu uvedenú v 
záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu sídla (miesta podnikania) kupujúceho, zverejnenú v čase 
odoslania zásielky v internetovom výpise z registra, v ktorom je kupujúci zapísaný. Takto zaslané 
písomnosti sa považujú za doručené kupujúcemu a majú všetky zákonné účinky prevzatia 
uplynutím siedmeho dňa od ich odovzdania na poštovú prepravu. Na účely doručenia nie je 
rozhodujúce, kde kupujúci skutočne vykonáva svoju činnosť, či zásielku prevzal, či bola uložená 
na pošte a či sa o uložení dozvedel.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 
po jej zverejnení podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 
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V Dolnom Kubíne, dňa 11.11.2014           V .............................., dňa .............................. 

 
 
 
 
..................................................................             ..................................................... 
                        Kupujúci                        Predávajúci 
Peter Huba                                                                            Ing. Peter Sako 
riaditeľ OKAH      



Príloha č.1 
 
 

Technická špecifikácia 
 
1. Počítačová zostava s monitorom – 5 ks 
 
Parametre počítačov 

Značková PC zostava (nie „skladačka“) 
Skrinka: MicroTower/MiniTower (výška do 380 mm), čierna,   
OS: Windows 7 Pro 64bit (CZ / SK)  
Procesor: Intel Core i5 4460, frekvencia procesoru: 3,2 GHz (3 200 MHz), 
vyrovnávacia pamäť 6 MB 
Grafika: Integrovaná - Intel HD Graphics 4600 
HDD: 500 GB SATA 7200 RPM  
RAM: 4GB (1x4), DDR3 1600 MHz 
Maximálna kapacita RAM: 16 GB  
Mechanika: DVD±RW SuperMulti 
Zvuk: Integrovaná zvuková karta 
Sieť: 10/100/1000 Gigabit Ethernet 
Vstupy/Výstupy:  

4x USB 2.0, 2x USB 3.0 kompatibilné s USB 2.0 
1x VGA; 1x DVI  
1x RJ-45 sieťový konektor 
1x COM port  
2x PS/2 (pre klávesnicu a myš) 
3,5 mm audio in / out konektory (slúchadlá / reproduktor, vstup pre mikrofón) 

Sloty pre prídavné karty: PCI, PCI Express x1, PCI Express x16 
Ďalšie príslušenstvo: myš, klávesnica, napájací kábel  
Príklad PC spĺňajúceho požiadavky: Acer Veriton M2631 
 

Parametre monitorov: 

Technológia: LED LCD 
Prevedenie displeja: antireflexný 
Uhlopriečka: 19,5" – 20"  
Formát obrazu: 16:9 
Jas: 250 cd/m² 
Optimálne rozlíšenie 1600 x 900 pri 60 Hz 
Veľkosť bodu: 0,270 mm 
Kontrast: 10 000 000:1 (dynamický), 1 000:1 (statický) 
Doba odozvy: 5 ms 
Reproduktory: 2 x 2,0W 
Horizontálny / Vertikálny uhol pohľadu: 170° / 160° 
Sklopenie obrazovky: +15°až -5° 
Plug and Play kompatibilita 
Farba: čierna 
Vstupy: 1 x VGA, 1 x DVI 
Príslušenstvo: napájací kábel, audio kábel, DVI-D kábel / D-Sub (VGA) kábel 
 
Záručná doba na dodaný tovar: min. 2 roky 



Záznam o priebehu elektronickej aukcie

Verejný obstarávateľ:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. S. Nováka 1763/2 
026 80 Dolný Kubín
IČO: 36145262

Názov zákazky: Dodávka výpočtovej techniky - projekt MK SR
Číslo zákazky: 1120482143

Začiatok elektronickej aukcie: 10.11.2014 o 10:00

Uchádzači:

ID uchádzača: 4126747

ID uchádzača: 809197414
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Priebeh (história ponúk) zákazky č. 1120482143

Vstupné ponuky do elektronickej aukcie:

Poradie ID uchádzača Položka Hodnota Dátum a čas podania ponuky

1 4126747 počítačová zostava (5 kus) 498 Eur/kus 29.10.2014 13:51:49

4126747 monitor (5 kus) 83 Eur/kus 29.10.2014 13:51:49

4126747 Výsledná cena 2905.00000 Eur 29.10.2014 13:51:49

2 809197414 počítačová zostava (5 kus) 505 Eur/kus 03.11.2014 10:34:43

809197414 monitor (5 kus) 95 Eur/kus 03.11.2014 10:34:43

809197414 Výsledná cena 3000.00000 Eur 03.11.2014 10:34:43

 
Podané ponuky do elektronickej aukcie:

Poradie ID uchádzača Položka Hodnota Dátum a čas podania ponuky

1 809197414 počítačová zostava (5 kus) 495 Eur/kus 10.11.2014 10:15:24

809197414 monitor (5 kus) 83 Eur/kus 10.11.2014 10:15:24

809197414 Výsledná cena 2890.00000 Eur 10.11.2014 10:15:24

2 4126747 počítačová zostava (5 kus) 495.7 Eur/kus 10.11.2014 10:15:10

4126747 monitor (5 kus) 83 Eur/kus 10.11.2014 10:15:10

4126747 Výsledná cena 2893.50000 Eur 10.11.2014 10:15:10

3 809197414 počítačová zostava (5 kus) 495.80 Eur/kus 10.11.2014 10:14:41

809197414 monitor (5 kus) 83 Eur/kus 10.11.2014 10:14:41

809197414 Výsledná cena 2894.00000 Eur 10.11.2014 10:14:41

4 4126747 počítačová zostava (5 kus) 495.9 Eur/kus 10.11.2014 10:14:29

4126747 monitor (5 kus) 83 Eur/kus 10.11.2014 10:14:29

4126747 Výsledná cena 2894.50000 Eur 10.11.2014 10:14:29

5 809197414 počítačová zostava (5 kus) 496 Eur/kus 10.11.2014 10:13:24

809197414 monitor (5 kus) 83 Eur/kus 10.11.2014 10:13:24

809197414 Výsledná cena 2895.00000 Eur 10.11.2014 10:13:24

6 4126747 počítačová zostava (5 kus) 497 Eur/kus 10.11.2014 10:12:51

4126747 monitor (5 kus) 83 Eur/kus 10.11.2014 10:12:51

4126747 Výsledná cena 2900.00000 Eur 10.11.2014 10:12:51

7 809197414 počítačová zostava (5 kus) 497.90 Eur/kus 10.11.2014 10:01:44

809197414 monitor (5 kus) 83 Eur/kus 10.11.2014 10:01:44

809197414 Výsledná cena 2904.50000 Eur 10.11.2014 10:01:44
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