
KÚPNA ZMLUVA  

uzavretá v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

medzi 

  

 

1. Kupujúci:   
    Sídlo:   

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky   

Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica   

    V zastúpení:   Ing. Milan Boroš, riaditeľ  

    Bankové spojenie:  

    Číslo účtu :  

Štátna pokladnica  

7000390899/8180  

    IČO:  17058520  

    DIČ:                                         2021526188  

    IČ DPH:                                   SK2021526188  

 

    (ďalej len „kupujúci“)  

   

 

1. Predávajúci:   
    Sídlo:   

 

Gratex International, a.s.    

Galvaniho17/C, 821 04 Bratislava   

    V zastúpení:   Štefan Dobák, člen predstavenstva 

Ing. Martin Polek, člen predstavenstva 

    Bankové spojenie:  

    Číslo účtu :  

UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 

1027640002/1111 

    IČO:  35 743 468 

    DIČ:                                          

 IČ DPH:           SK2020270604 

 

    (ďalej len „predávajúci“)  

2020270604 

  

  

 

 

Čl. I 

Účel zmluvy 

1.  Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku postupom 

verejnej súťaže na nákup hardvéru vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia, ktorého bližšia 

špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „tovar“) Výzva na predkladanie 

ponúk bola uverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 236/2013 zo dňa 03.12.2013 

pod značkou 19262 – WYT (ďalej len „predmetná súťaž“).  

2.  Do predmetnej súťaže predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na základe vyhodnotenia 

súťažných ponúk predložených do predmetnej súťaže zmluvné strany uzavretím tejto 

zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v 

zmysle vyhlásenej predmetnej súťaže.    

 

Čl. II  

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar vrátane inštalácie a zaškolenia personálu v rámci 

projektov:   



Operačný program životné prostredie: 

Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku (ITMS kód: 

24150120039);  

Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a 

ich biotopov - I. etapa (ITMS kód: 24150120010); 

LIFE: 

Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku (kód 

projektu: LIFE10/NAT/SK/000083); 

Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy (kód projektu: 

LIFE10/NAT/SK/000080); 

Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov v nelesných biotopoch v ČR a na Slovensku 

(kód projektu: LIFE09/NAT/CZ/000364); 

Ochrana sokola červenonohého (Falco vespertinus) v Karpatskej kotline (kód projektu: 

LIFE11NAT/HU/926); 

a z vlastných zdrojov. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa jednotlivých projektov, ktorého 

bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, previesť na kupujúceho vlastnícke 

právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, tovar prevziať 

a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.    

 

Čl. III 

Čas a miesto dodania predmetu kúpy 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu podľa jednotlivých projektov nasledovne:  

Pre projekt :  Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových 

druhov vtákov a ich biotopov - I. etapa (ITMS kód: 24150120010) do 30 dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; 

 Pre ostatné projekty do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; 

 Tovary z vlastných zdrojov do 6 mesiacov.  

 

2. Tovar bude dodaný nasledovne :    

 Miestom dodania tovarov pre projekt Vtáky je : 

Ploter 4 kusy: 1 kus Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. Č. 408, Námestovo;                           

1 kus Správa NAPANT, Lazovná 10, Banská Bystrica;                      

1 kus Správa TANAP, Tatranská Štrba 75;                                                                      

1 kus Správa NP Poloniny, ul. Mieru 193, Stakčín 

Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 – 3 kusy: 

1 kus Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. Č. 408, Námestovo;   

1 kus Spáva CHKO Ponitrie, Samova ul. 3, Nitra; 

1 kus Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ č. 188, Brzotín; 

                         

Farebné multifunkčné zariadenie A3 – 3 kusy: 

1 kus Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. Č. 408, Námestovo;                          

1 kus Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, Považská Bystrica; 

1 kus RSOPK Prešov, Hlavná 93; 

Miestom dodania zvyšnej výpočtovej techniky je ŠOP SR, Tajovského 28B, Banská 

Bystrica. 

3. O odovzdaní a prevzatí tovaru podľa jednotlivých projektov vyhotovia zmluvné strany 

preberací protokol obsahujúci minimálne: 



a) presné označenie dodávaného tovaru, 

b) dátum, čas a miesto odovzdania tovaru, 

c) označenie osôb, ktoré tovar preberajú s uvedením ich mena, funkcie a preukázania 

oprávnenosti odovzdávanie/prevzatie vykonať, 

d) presné špecifikácie odovzdaného príslušenstva a dokumentácie k tovaru (vrátane 

príslušenstva podľa čl. VII, bodu 3. zmluvy), 

e) údaje o zaškolení podľa bodu 5. tohto článku zmluvy, 

f) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb. 

Preberací protokol bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

4. Jednotlivý tovar bude dodaný jeho prevzatím poverenou osobou kupujúceho v mieste 

plnenia a podpísaní preberacieho protokolu oboma stranami (čl. III, bod 3.). Oprávnená 

osoba kupujúceho prevezme tovar s odbornou starostlivosťou a preverí stav tovaru 

vizuálnou kontrolou, vrátane príslušenstva a výbavy. V prípade zjavných nedostatkov má 

právo kupujúci požadovať ich okamžité odstránenie (do 48 hodín). Pokiaľ kupujúci zistí, že 

odovzdaný tovar nezodpovedá špecifikácii v prílohe č. 1 tejto zmluvy, podmienkam 

stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo tovar bude odovzdávaný bez požadovaných 

dokladov, je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a dohodnúť s predávajúcim náhradný 

termín jeho odovzdania. 

5. Predávajúci je povinný súčasne s odovzdaním jednotlivého tovaru vykonať zaškolenie zo 

strany kupujúceho určených osôb na obsluhu a základnú údržbu tovaru. Zaškolenie 

s označením osôb školiteľov a školených sa vyznačí v preberacom protokole podľa bodu 3. 

Tohto článku zmluvy. 

6. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o odovzdaní tovaru min. 3 dni vopred faxom alebo 

elektronickou poštou.  

 

Čl. IV  

 Kúpna cena a platobné podmienky 

1.  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu vo výške : 

  

          cena bez DPH                   94 166,67  EUR 

  sadzba 20% DPH       18 833,33 EUR 

  cena vrátane DPH   113 000,00  EUR 

  Slovom: stotrinásťtisíc EUR  

2.  Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu (bod 1.) zaplatiť na základe faktúr vystavených 

predávajúcim pre každý projekt samostatne.   

3.  Lehota splatnosti zhotoviteľom vystavenej faktúry je stanovená na 60 dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60 dňová lehota 

splatnosti faktúr vystavených predávajúcim kupujúcemu v žiadnom prípade nie je v hrubom 

nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre predávajúceho a takéto 

dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy. Faktúra  sa zaplatí 

bankovým prevodom na účet zhotoviteľa.   

4.  Faktúra bude mať tieto náležitosti:  

● označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,  

● číslo faktúry,   

● deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,   

● u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,  

● fakturovanú sumu v EUR,  



● označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,  

● pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu predávajúceho,  

● prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,  

● označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný 

symbol,  

● názov tovaru,   

● názov projektu 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že tovar bude spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov 

EÚ -  Operačný program Životné prostredie, programu LIFE+ Natura a Biodiverzita    

 

Čl. V  

  Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci jeho prevzatím od predávajúceho (čl. III bod 

3.). 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci 

splní svoju povinnosť tovar dodať kupujúcemu podľa zmluvy. 

 

 

Čl. VI  

 Práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní predmetu kúpy 

1.  Predávajúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä 

 a)   dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej dobe a mieste dodania; 

a)  niesť všetky nebezpečenstvá škody na tovare až do doby, keď tovar kupujúcemu dodá 

podľa čl. III bod 3. tejto zmluvy.  

2. kupujúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä 

 a)  zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom; 

 b)  prevziať tovar v dohodnutej dobe a v mieste dodania; 

 c)  niesť všetky nebezpečenstvá škody na tovare od okamihu, kedy mu bude dodaný. 

 

Čl. VII    

Preberanie tovaru 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom mieste (čl. III bod 2.). 

2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu primeranú súčinnosť v rozsahu a spôsobom 

potrebnom na odovzdanie tovaru. 

3. Kupujúci sa zaväzuje dodať ku každému dodanému tovaru návod na obsluhu a údržbu 

tovaru, návod musí byť dodaný v jednom vyhotovení ku každému tovaru pri jeho odovzdaní.   

4.  Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu písomne potvrdiť prevzatie tovaru. 

 

 

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný servis 

1.  Predávajúci preberá záruku za akosť dodaného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24-36 

mesiacov, podľa informácii uvedených v Prílohe č. 1 kúpnej zmluvy - Stanovenie ceny a 

špecifikácia dodaného tovaru záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru 

kupujúcim (od dátumu uvedeného v preberacom – odovzdávacom protokole). Záručná doba 

sa predlžuje o dobu, v ktorej nemohol kupujúci tovar v záručnej dobe užívať z dôvodu 

odstraňovania vád, na ktoré sa záruka vzťahuje. 



2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude bez vád a v dobe jeho prevzatia kupujúcim 

a po dobu trvania záručnej lehoty bude spôsobilý na používanie a bude spĺňať vlastnosti 

stanovené platnými normami a touto zmluvou. 

3.  Predávajúci po dobu záruky uhrádza všetky náklady na záručné opravy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky plynúce z poskytnutej záruky, uplatnenej 

kupujúcim voči predávajúcemu, považujú obe strany za oprávnené a platné, pokiaľ 

predávajúci nepreukáže ich neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu 

potrebnú súčinnosť pri získavaní podkladov pre posúdenie oprávnenosti nárokov 

uplatnených kupujúcim. 

5. V súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto zmluvy je predávajúci povinný 

zabezpečovať záručný servis tovaru. V rámci záručného servisu je predávajúci povinný 

vykonávať bezplatné odstránenie vád tovaru, na ktoré sa vzťahuje poskytnutá záruka (čl. 

VIII bod 1. tejto zmluvy).  

6. Predávajúci sa zaväzuje pristúpiť k posúdeniu vady do 24 hodín od nahlásenia vady zo 

strany kupujúceho, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú kupujúcemu. Kupujúci je 

oprávnený uplatniť u predávajúceho nároky z vád písomnou formou bez zbytočného 

odkladu od vzniku vady. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený 

u predávajúceho nároky z vád uplatniť i telefonicky, alebo e-mailom, s následným 

potvrdením odoslaným predávajúcemu do 3 pracovných dní. 

7. Predávajúci je povinný vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka odstrániť podľa typu vady 

v termínoch: 

 - menej závažná vada do 10 dní odo dňa jej nahlásenia, 

 - viac závažná vada do 30 dní odo dňa jej nahlásenia. 

 Zmluvné strany sa dohodli, že za menej závažnú vadu považujú vadu tovaru, ktorá 

neznemožňuje riadne a právne dovolené používanie tovaru. Viac vážnou vadou je na účely 

tejto zmluvy vada, ktorá znemožňuje riadne a právne dovolené používanie tovaru. 

 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na lehoty v tomto bode zmluvy je predávajúci 

povinný vadu odstrániť v najkratšom možnom čase. 

  

Čl. IX  

Ďalšie dojednania 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich 

týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 

tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo 

miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie 

alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto 

povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň 

zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.  

2. Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a 

odbornú komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou takto:  

a)  za kupujúceho:   

 Mgr. Daniel Baláž, tel. +421484722025, mobil +421903298116,fax +421484722036, 

email: daniel.balaz@sopsr.sk   

b)  za predávajúceho:   

Ing. Tomáš Mázik, tel. +421 2 5341 1441, mobil +421 903 254 985, fax +421 2 5341 

1522, email: obstaravanie@gratex.com  

3. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 

zmluvou sa doručujú:  

a)  poštou,  

b)  treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,  

mailto:daniel.balaz@sopsr.sk
mailto:obstaravanie@gratex.com


b) osobne. 

4. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto 

zmluvou sa doručujú doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Každá 

zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla podľa 

zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.  

5. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa 

písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa 

adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto 

prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.  

6. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ 

povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu zmluvnej strany zapísanú v obchodnom 

registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku. 

7. Zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského hmotného práva, najmä Obchodného 

zákonníka, s vylúčením kolíznych noriem. 

8. V prípade, ak vznikne zo zmluvy alebo v jej súvislosti spor medzi zmluvnými stranami, 

zaväzujú sa ho riešiť priateľským rokovaním. Ak ani do 30 (tridsiatich) dní od doručenia 

písomnej pozvánky na priateľské rokovanie zmluvné strany neuzatvoria dohodu o riešení 

sporu, má každá zmluvná strana právo predložiť spor na rozhodnutie príslušnému 

slovenskému súdu.  

9. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom 

a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 

 a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby, 

 b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,  

 c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 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) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.  

Čl. X   

Zodpovednosť za škodu 

1.  Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane 

v súvislosti s plnením zmluvy za podmienok uvedených v zmluve. 

2. Žiadna zmluvná strana nebude v celku alebo časti zodpovedná druhej zmluvnej strane za 

nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie 

bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky 

spojené. 

3. Ustanovenie bodu 2. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola 

bezodkladne oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 

porušujúcou zmluvnou stranou. 

4. Predávajúci je oprávnený uplatniť sankcie v prípade omeškania platby kupujúceho so 

zaplatením splatnej kúpnej ceny (jej časti) a to úrok z omeškania vo výške 0,02% 

z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

5. Kupujúci je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči predávajúcemu v prípade ak 

predávajúci nedodrží termín dodávok tovaru (čl. III, bod 1), a to vo výške 0,02% z ceny 

každého dodaného tovaru za každý deň omeškania. 



6. V prípade preukázateľného zistenia, že technická špecifikácia tovaru v zmysle tejto zmluvy 

a verejného obstarávania nie je splnená, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu 

zmluvnú pokutu 1000 EUR za každú nedodržanú požiadavku technickej špecifikácie tovaru 

a za každý jednotlivý kus tovaru.  

7. Predávajúci sa zaväzuje, že uhradí kupujúcemu zostatkovú cenu neopraviteľného tovaru 

v prípade preukázateľného zistenia, že dôvodom neopraviteľnosti je skutočnosť, že nie je 

zabezpečená dodávka náhradných dielov na dodané tovary. Nefunkčnosť tovaru sa 

preukazuje znaleckým posudkom. 

 

Čl. XI  

Zánik zmluvy 

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 

okamžite odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody a sankcie podľa tejto 

zmluvy. Odstúpenie oprávnená strana uskutoční v písomnej forme a zašle doporučene 

poštou na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve alebo na inú písomne 

oznámenú adresu v prípade zmeny sídla, pričom zmluvné strany sa dohodli, že marenie 

prevzatia zásielky alebo neprevzatie zásielky v poštových odberných lehotách nemá vplyv 

na platnosť a účinnosť odstúpenia. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností predávajúcim 

sa považuje aj: 

 a)  nedodržanie termínov alebo množstva plnenia podľa tejto zmluvy, 

 b)  ak dodaný tovar nebude svojimi vlastnosťami zodpovedať špecifikácii podľa zmluvy, 

 c) v prípade, ak kupujúci preukáže posudkom znalca alebo oprávnenej inštitúcie 

neodstrániteľnú výrobnú vadu alebo ak preukáže opakujúce sa neodstrániteľné vady 

brániace používaniu tovaru, pričom zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vada týka len 

jedného tovaru, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy aj len ohľadne tohto plnenia, 

 d) ak predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že vadu nie je možné odstrániť a vada je 

takého charakteru, že tovar nie je možné užívať pričom ak sa vada týka len jedného 

tovaru, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy aj len ohľadne tohto plnenia, 

 e) prípad preukázateľného zistenia počas trvania tejto zmluvy, že doklady doložené 

a podpísané predávajúcim uvedené v jeho čestnom vyhlásení týkajúce sa podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní sa v čase podania ponuky nezakladali na pravde, 

 f)   ostatné prípady, ak sa jedná o podstatné porušenie uvedené v tejto zmluve. 

 

Čl. XII 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

1.  Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

2.  Predávajúci berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 

§ 5a zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Kupujúci 

ako povinná osoba v zmysle zákona o slobode informácií zašle túto zmluvu bezodkladne po 

jej podpise Úradu vlády Slovenskej republiky na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.  

3.  Predávajúci berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch mesiacov od uzavretia 

zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 3 Občianskeho 

zákonníka).  

4.  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom k 

tejto zmluve po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán.   

5.  Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 



dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 

nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť na riešenie 

príslušnému súdu Slovenskej republiky.  

6.  Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové 

vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, bez použitia kolíznych noriem.  

7.  Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží dve 

vyhotovenia  a kupujúci  obdrží šesť vyhotovení.  

8.  Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú 

ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

9.  Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú:  

 

Príloha č. 1:   Stanovenie ceny a špecifikácia dodaného tovaru  

 

  

  

Za kupujúceho:       Za predávajúceho:  

  

  

  

  

V ................................. dňa .........      V Bratislave dňa 24.3.2014 

  

  

  

 

  

    
Ing. Milan Boroš, riaditeľ     Štefan Dobák, člen predstavenstva 

        Gratex International, a.s.  

 
 

          
        Ing. Martin Polek, člen predstavenstva 

        Gratex International, a.s.  

  



Príloha č. 1 kúpnej zmluvy - Stanovenie ceny a špecifikácia dodaného tovaru 

 

Stanovenie ceny a špecifikácia dodaného tovaru 

 
  

Položka 

Množstvo (počet kusov)  

Množstvo 

spolu 

Veľké 

šelmy 
Vtáky  

LIFE 

Panonic 

LIFE 

NATURA 

BA 

LIFE 

Motýle 

LIFE  

REDFOOT 

Mimo 

projektov 

1. 

 

Počítačová 

zostava 
 

 13 1 1 2  10 27 

2. 
 

Notebook 
 

10 13 1   2  26 

3. 
 

USB kľúč 32GB 
 

11       11 

4. 

 

Farebná tlačiareň 

A4 nie atrament  
 

  1  1   2 

5. 

 

ČB A4 tlačiareň 

nie atrament  
 

 13      13 

6. 

 

ČB A3 

multifunkčné 

zariadenie 
 

 3      3 

7. 
 

Ploter  
 

 4      4 

8. 

 

Farebné 

multifunkčné 

zariadenie A3 
 

 3      3 

9. 

 

Profesionálny 

kancelársky 

softvér MOL 

verzia 
 

10 26 2 1 2 2 10 53 

 

    Stanovenie ceny 
            

    Množstvo Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH Cena celkom  

P.č Opis - názov v kusoch     s DPH 

  
  

x x x x 
1.   časť 

      

882,00 € 1 058,40 € 28 576,80 €    1. Počítačová zostava 27 

      

      

747,00 € 896,40 € 23 306,40 €    2. Notebook 26 

      

      

21,91 € 26,29 € 289,19 €    3. USB kľúč 32GB 11 

      

      

203,00 € 243,60 € 487,20 €    4. 
Farebná tlačiareň A4 
nie atrament  

2 

      

      

253,00 € 303,60 € 3 946,80 €    5. 
ČB A4 tlačiareň nie 
atrament  

13 

      

      

1 332,98 € 1 599,58 € 4 798,74 € 
   6. 

ČB A3 multifunkčné 
zariadenie 

3 



      

      

4 451,68 € 5 342,01 € 21 368,04 €    7. Ploter 4 

      

      

2 796,00 € 3 355,20 € 10 065,60 €   8. 
Farebné 
multifunkčné 
zariadenie A3 

3 

      

      

317,00 € 380,40 € 20 161,20 € 
   9. 

Profesionálny 
kancelársky softvér 
MOL verzia 

  

    53 

      

  

        

113 000,00 € Celkom x x x 

  
      

 
1. Počítačová zostava  -  27 kusov 

Počítač:  

Výkon CPU minimálne 6990 podla Passmark CPU 

benchmarks 

RAM min. 8 GB DDR3 

Pevný disk min. 500 GB 

Grafická karta integrovaná na doske, zdieľaná pamäť, 

analógový a digitálny výstup  

DVD RW napaľovačka 
Integrovaná zvuková karta 

Integrovaná sieťová karta 10/100/1000 Mbit 

Porty min. 6xUSB, z toho min. 2x USB vpredu 

Klávesnica a myš 

Čítačka kariet min. 4v1 

Operačný systém MS Windows 7 Profesionál SK alebo 

ekvivalent 

Zdroj s výkonom min. 320W 

Čierna farba 

Záruka 3 roky u zákazníka 

Všetky komponenty okrem operačného systému zostavy 

musia byť dodávané od jedného výrobcu 
Monitor:  

Typ obrazovky LCD s podsvietením LED 

Min. veľkosť obrazovky 21,5" 

Min. rozlíšenie 1920x1080 

Max. odozva 5ms 

Svietivosť min. 250 cd/m2 

Analógový + digitálny vstup 

Min. 2 x USB port 

Integrované reproduktory 

3.5mm Mini-jack  konektor 

Možnosť výškového polohovania 
Čierna farba 

Záruka 3 roky u zákazníka 

1. Počítačová zostava  -  27 kusov 
Počítač HP 600 G1 Pro:  

Výkon CPU (i5-4570) 7061 podla Passmark CPU 

benchmarks 

RAM 8 GB DDR3 

Pevný disk 500 GB 

Grafická karta integrovaná na doske, zdieľaná pamäť, 

analógový a digitálny výstup  
DVD RW napaľovačka 

Integrovaná zvuková karta 

Integrovaná sieťová karta 10/100/1000 Mbit 

Porty 10xUSB, z toho 4x USB vpredu 

Klávesnica a myš 

Čítačka kariet 16v1 

Operačný systém MS Windows 7 Profesionál SK  

Zdroj s výkonom 320W 

Čierna farba 

Záruka 3 roky u zákazníka 

Všetky komponenty okrem operačného systému zostavy 

sú dodávané od jedného výrobcu 
Monitor HP Z22i:  

Typ obrazovky LCD s podsvietením LED 

Veľkosť obrazovky 21,5" 

Rozlíšenie 1920x1080 

Odozva 5ms 

Svietivosť 250 cd/m2 

Analógový + digitálny vstup 

2 x USB port 

Integrované reproduktory 

3.5mm Mini-jack  konektor 

Možnosť výškového polohovania 
Čierna farba 

Záruka 3 roky u zákazníka 

  



2. Notebook – 26 kusov 
Výkon CPU minimálne 4000 podľa Passmark CPU 

benchmarks 

RAM min. 4 GB DDR3 

Pevný disk min. 500 GB  

DVD-RW napaľovačka 

Obrazovka LCD min. 15.6'' rozlíšenie min. 1920 x 1080 
Grafická karta diskrétna, min. 1GB RAM 

Čítačka kariet min. 4 v 1 

Integrovaná zvuková karta 

Integrovaná sieťová karta 10/100/1000 Mbit 

Wi-Fi, Bluetooth 

Vstavaná web kamera  

Porty min. 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, VGA, HDMI  

Klávesnica notebooku aj s numerickou klávesnicou 

Taška na notebook a drôtová laserová myš 

Operačný systém MS Windows 7 Profesionál SK alebo 

ekvivalent 

Záruka 3 roky u zákazníka 

2. Notebook – 26 kusov 

LENOVO ThinkPad E540 
Výkon CPU (i5-4200M) 4333 podľa Passmark CPU 

benchmarks 

RAM 4 GB DDR3 

Pevný disk 500 GB  

DVD-RW napaľovačka 
Obrazovka LCD 15.6'' rozlíšenie 1920 x 1080 

Grafická karta diskrétna, 1GB RAM 

Čítačka kariet 4 v 1 

Integrovaná zvuková karta 

Integrovaná sieťová karta 10/100/1000 Mbit 

Wi-Fi, Bluetooth 

Vstavaná web kamera  

Porty 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, VGA, HDMI  

Klávesnica notebooku aj s numerickou klávesnicou 

Taška na notebook a drôtová laserová myš 

Operačný systém MS Windows 8 Profesionál SK  

Záruka 3 roky u zákazníka 

  

3. USB kľúč 32GB – 11 kusov 
Min. kapacita 32 GB 

Rozhranie USB 3.0 

Rýchlosť čítania min. 70MB/s, rýchlosť zápisu min. 

30MB/s  (pri USB 3.0) 

Pogumované telo  

Záruka min. 2 roky u zákazníka 

3. USB kľúč 32GB – 11 kusov 

DataTraveler 
Kapacita 32 GB 

Rozhranie USB 3.0 

Rýchlosť čítania 70MB/s, rýchlosť zápisu 30MB/s  (pri 

USB 3.0) 

Pogumované telo  

Záruka 2 roky u zákazníka 

  

4. Farebná tlačiareň A4 – 2 kusy 
Technológia tlače: nie atrament  

Rýchlosť tlače min. 20str/min 

Formát tlače min. A4 
Rozlíšenie min 600 x 600 dpi 

Pamäť min. 128 MB 

Automatická obojstranná tlač 

Zásobník na 250 listov 

Pripojenie LAN, USB 

Záruka min. 2 roky u zákazníka 

4. Farebná tlačiareň A4 – 2 kusy 

Oki C321dn 
Technológia tlače: LED  

Rýchlosť tlače 20str/min 

Formát tlače A4 
Rozlíšenie 600 x 600 dpi 

Pamäť 128 MB 

Automatická obojstranná tlač 

Zásobník na 250 listov 

Pripojenie LAN, USB 

Záruka 2 roky u zákazníka 

  

5. Čiernobiela tlačiareň A4 – 13 kusov 
Technológia tlače: nie atrament 

Rýchlosť tlače min. 33str/min 

Formát tlače min. A4 

Rozlíšenie min 600 x 600 dpi 
Pamäť min. 128 MB  

Automatická obojstranná tlač 

Zásobník na 250 listov 

Pripojenie LAN, USB 

Záruka min. 2 roky u zákazníka 

5. Čiernobiela tlačiareň A4 – 13 kusov 

Oki C610dn 
Technológia tlače: LED 

Rýchlosť tlače 34str/min 

Formát tlače A4 

Rozlíšenie 600 x 600 dpi 
Pamäť 256 MB  

Automatická obojstranná tlač 

Zásobník na 250 listov 

Pripojenie LAN, USB 

Záruka 2 roky u zákazníka 

  



6. Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 – 3 kusy 
Technológia tlače: nie atrament 

Formát A3 

Funkcie: Obojstranné kopírovanie/skenovanie/tlač 

Rýchlosť tlače min. 21strán/min formát A4, min. 

8strán/min formát A3 

Rozlíšenie kopírovanie/skenovanie/tlač   min. 
600x600dpi 

Pamäť min. 128MB 

Tlačový jazyk GDI, PCL 6/5e   

Automatický podávač dokumentov 

Automatická obojstranná tlač 

Samostatné zásobníky na papier A4 a A3 (2 x 250 listov) 

Zväčšenie: min rozsah 25% - 400% 

Pripojenie: Ethernet 100/10, USB 

Samostatne stojace zariadenie 

Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenia obsluhy 

Záruka min. 2 roky u zákazníka 

6. Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 – 3 kusy 

Konica Minolta bizhub 215 
Technológia tlače: LASER 

Formát A3 

Funkcie: Obojstranné kopírovanie/skenovanie/tlač 

Rýchlosť tlače 21strán/formát A4, 8strán/formát A3 
Rozlíšenie kopírovanie/skenovanie/tlač 600x600dpi 

Pamäť 128MB 

Tlačový jazyk GDI, PCL 6/5e   

Automatický podávač dokumentov 

Automatická obojstranná tlač 

Samostatné zásobníky na papier A4 a A3 (2 x 250 listov) 

Zväčšenie: rozsah 25% - 400% 

Pripojenie: Ethernet 100/10, USB 

Samostatne stojace zariadenie 

Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenia obsluhy 

Záruka 2 roky u zákazníka 

  

7. Ploter – 4 kusy 
Formát tlače min. 42“ 

Farebná atramentová tlač min. tlačové rozlíšenie 1200 x 

1200 dpi 

Samostatné tlačové hlavy a náplne 

Automatické podávanie z rolky 

Automatické orezanie papiera 

Dotykový displej na ovládanie 

RAM min. 128MB 

Interný HDD min. 160GB 

Podstavec 

Pripojenie LAN, USB 
Záruka min. 2 roky u zákazníka 

7. Ploter – 4 kusy 

HP DesignJet Z5200ps 44" 
Formát tlače 44“ 

Farebná atramentová tlač tlačové rozlíšenie 1200 x 1200 

dpi 

Samostatné tlačové hlavy a náplne 

Automatické podávanie z rolky 

Automatické orezanie papiera 

Dotykový displej na ovládanie 

RAM 128MB 

Interný HDD 160GB 

Podstavec 

Pripojenie LAN, USB 
Záruka 2 roky u zákazníka 

  

8. Farebné multifunkčné zariadenie A3 – 3 kusy 
Technológia tlače: nie atrament 

Formát A3 

Funkcie: Obojstranné 

kopírovanie(farebne)/skenovanie(farebne)/tlač(farebne) 

Rýchlosť tlače min. 22str/min formát A4, min. 14str/min 

formát A3 

Rozlíšenie kopírovanie/skenovanie/tlač   min. 

600x600dpi 

Dotykový displej na ovládanie 

Pamäť min. 1,5GB  + 160GB HDD 
Automatický duplexný podávač dokumentov 

Automatická obojstranná tlač 

Samostatné zásobníky na papier A4 a A3 (2 x 500 listov) 

Zväčšenie: min rozsah 25% - 400% 

Pripojenie: Ethernet 100/10, USB 

Samostatne stojace zariadenie 

Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenia obsluhy 

Záruka min. 2 roky u zákazníka 

8. Farebné multifunkčné zariadenie A3 – 3 kusy 

Konica Minolta bizhub C224e 
Technológia tlače: LASER 

Formát A3 

Funkcie: Obojstranné 

kopírovanie(farebne)/skenovanie(farebne)/tlač(farebne) 

Rýchlosť tlače 22str/formát A4, 14str/formát A3 

Rozlíšenie kopírovanie/skenovanie/tlač 600x600dpi 

Dotykový displej na ovládanie 

Pamäť 2.0GB + 250GB HDD 
Automatický duplexný podávač dokumentov 

Automatická obojstranná tlač 

Samostatné zásobníky na papier A4 a A3 (2 x 500 listov) 

Zväčšenie: rozsah 25% - 400% 

Pripojenie: Ethernet 100/10, USB 

Samostatne stojace zariadenie 

Súčasťou dodávky je inštalácia a zaškolenia obsluhy 

Záruka 2 roky u zákazníka 

  



9. Profesionálny kancelársky softvér  Multilicenčný 

program – 53 kusov 

Profesionálny kancelársky softvér , najaktuálnejšej 

dostupnej verzii  obsahujúci textový editor, tabuľkový 

editor, editor prezentácií, editor databáz, editor pre 

internetovú poštu úplne kompatibilný so softvérom MS 
Office, schopný bez problémov otvárať a editovať 

všetky súbory vytvorené v MS Office 

9. Profesionálny kancelársky softvér  Multilicenčný 

program – 53 kusov 

MS Office Professional Plus 2013 
Profesionálny kancelársky softvér, najaktuálnejšej 

dostupnej verzii  obsahujúci textový editor, tabuľkový 

editor, editor prezentácií, editor databáz, editor pre 

internetovú poštu úplne kompatibilný so softvérom MS 
Office, schopný bez problémov otvárať a editovať 

všetky súbory vytvorené v MS Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za kupujúceho:       Za predávajúceho:  

  

  

  

  

V ................................. dňa .........      V Bratislave dňa 24.3.2014 

  

  

  

 

 

  

    
Ing. Milan Boroš, riaditeľ     Štefan Dobák, člen predstavenstva 

        Gratex International, a.s.  

 
 

          
        Ing. Martin Polek, člen predstavenstva 

        Gratex International, a.s.  

 


