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Kúpna zmluva č.  ZŠ 57/2019 

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 

 

 

1. Kupujúci  :   

Názov:  Základná škola 
Sídlo:   Krymská 5,   
    071 01 Michalovce  
Zastúpený:   Mgr. Katarína Novotná,  riaditeľka      
IČO :   170 807 62 
DIČ:                              2021635671  

 Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s.. 
Číslo účtu:   4250422001/5600 

 
 (ďalej len „kupujúci“) 

 

2. Predávajúci :  
     Názov:                 GNOMA, s.r.o  

Sídlo:   Partizánska 23, 071 01 Michalovce 
      
Zastúpený:   Ing. Dušan Andrišov   
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s., Michalovce 
Číslo účtu:   SK43 1100 0000 0026 2074 6603 
IČO :   36213063 
IČ DPH:   SK2020041034 
DIČ :   2020041034 

 
Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Košice I, oddiel:.sro,  vločka 13150/V 
(ďalej len „predávajúci“) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka nových  notebookov, myší k počítaču, tlačiarne na ZŠ  Krymská 

5, Michalovce (ďalej len tovar) v požadovanom počte a v kvalite  podľa technickej špecifikácie uvedenej 

v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v súlade s výsledkom postupu verejného 

obstarávania pre zákazku  podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej “ZVO”)  s názvom  “Výpočtová technika” , ktorej výzva na predloženie 

ponuky je evidovaná pod sp. zn. ZSKRYM-MI-00104-007/2019. 

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar určený v prílohe č. 1 tejto zmluvy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

3. Záruka na predmet zmluvy je 24 mesiacov.   

Čl. II.  
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 Kúpna cena 

1. Kúpna cena tovaru je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z. v súlade so zákonom NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa  prílohy č. 1 k tejto zmluve, ktorá 
tvorí jej neoddeliteľnú súčasť takto: 
 

                       Zmluvná  cena bez DPH:               8995,50   € 

                       DPH:                                            1799,10   € 

                       Cena  vrátane DPH:                      10794,60 €     

           

2. Kúpnou cenou sa rozumie cena stanovená dohodou zmluvných strán uvádzaná v mene 
Slovenskej republiky v € (euro). 

3. Kúpna cena je cena vrátane cla, balenia, dopravy do miesta plnenia, poistenia a ďalších nákladov 
spojených s dodávkou. V cene tovaru je zahrnutá aj ekologická likvidácia použitého obalového 
materiálu. 

4. Kúpna cena je  upravená o DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, t. j. 
vrátane DPH. 

 

 

Čl. III 

Miesto a termín plnenia 
 

1. Tovar bude dodaný  na základe tejto zmluvy kupujúcemu. 
2.  Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa zmluvy v požadovanom  množstve, vrátane balenia a  

doručenia na miesto určenia. 
3.   Lehota dodania tovaru: 10 pracovných dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.  
4.   Miestom dodania  tovaru je sídlo kupujúceho- Základná škola, Krymská 5 Michalovce.  
5.   Súčasťou dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke. 
6.   Kupujúci je povinný tovar riadne prevziať a vykonať kontrolu dodaného tovaru.  
7.   Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať tovar v prípade, že je zjavne poškodený. 
8.   Kupujúci zabezpečí potvrdenie prevzatia dodávky v mieste určenia. 

 

 

Čl. IV. 

Platobné podmienky 

 

1. Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví v súlade s platnými predpismi faktúru ako daňový doklad. 
2. Daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti: 

 označenie a číslo daňového dokladu 

 číslo objednávky kupujúceho 

 číslo dodacieho listu, na základe ktorého bol daňový doklad vystavený 

 obchodné meno  a sídlo predávajúceho a kupujúceho 
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 identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (IČO, IČ DPH, DIČ) 

 dátum zdaniteľného plnenia 

 dátum splatnosti 

 dátum vyhotovenia 

 predmet plnenia – skladové číslo a názvy jednotlivých tovarov, jednotková cena, suma za 
jednotlivé druhy tovaru a celkom, sadzba DPH a celková suma DPH, celková fakturovaná 
suma vrátane DPH 

 prílohou je kópia dodacieho listu.  

3. Zálohové platby ani platba vopred nebudú uplatnené. 

4. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 
finančného ústavu kupujúceho, po dodaní tovaru, a to na faktúru.  

5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.  

6. 6. V prípade, že daňový doklad bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci 
je  oprávnený vrátiť ho. Predávajúci je povinný daňový doklad podľa charakteru nedostatku   
opraviť,  alebo vystaviť nový. 

 

 

Čl. V. 

Záruka a podmienky servisu  

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa 
platných noriem a poskytuje na daný tovar podľa predmetu tejto zmluvy záruku po dobu 24 
mesiacov od prevzatia dodávky. 

2. Podmienky reklamačného konania: 
a) Pri zistení zjavných vád pri odbere tovaru je kupujúci povinný  uplatniť písomnou formou 

reklamácie do 7 dní od prevzatia tovaru, inak právo zo zodpovednosti zaniká.  
b) Skryté vady je povinný reklamovať najneskôr do ukončenia zákonnej záručnej doby. 
c) Nároky z oprávnených vád tovaru budú riešené výmenou za kvalitný tovar. 

3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo iným 
zanedbaním na strane kupujúceho. 

4. V prípade poruchy počas trvania zmluvy predávajúci sa zaväzuje poruchu začať riešiť (v pracovnej 
dobe) najneskôr do 48 hodín od nahlásenia servisného zásahu na tel.čísle 056/6419411  . 

5. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú, budú postupovať primerane  podľa 
príslušných  ustanovení Obchodného zákonníka.  
 
 

Čl. VI. 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru v lehote podľa čl. III. ods. 4 tejto 
zmluvy, je kupujúci oprávnený  fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % 
z celkovej ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý, aj  začatý deň omeškania. 

2. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu cenu tovaru v lehote podľa čl. IV. ods. 5, je 
predávajúci fakturovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy  za každý, 
aj začatý deň omeškania. 

3. Ustanovenia ods. 1. a  2. tohto článku sa neuplatnia v prípade zásahu vyššej moci na strane 
kupujúceho a predávajúceho. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná 
túto skutočnosť ihneď oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie. 

4. Zaplatením  zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa §  
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373 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 

 

 

Čl. VII. 

             Záverečné ustanovenia 

 

1.  Kúpna zmluva sa uzatvára na obdobie od 4.11.2019 do 03.11.2021. 
2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po zverejnení na webovej stránke  kupujúceho. 
3.    Zmeny a doplnky k tejto kúpnej zmluve je možné robiť len formou písomných dodatkov   
       po súhlase obidvoch zmluvných strán. 
4.   Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, keď sa pre niektorú z nich stalo splnenie 

podstatných zmluvných povinností úplne nemožným, ako aj pri porušení podstatných zmluvných 
povinností druhou stranou. 

5.   Zmluvné strany sa dohodli za podstatné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce 
z tejto kúpnej zmluvy. 

6.   Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od kúpnej zmluvy, má právo požadovať od 
druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc. 

7.  Výpovedná lehota zmluvy je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom od doručenia písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane.  

8. Zmluvné vzťahy neupravené touto kúpnou zmluvou  sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

9. Kúpna zmluva je spracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých kupujúci  a predávajúci obdržia po 
jednom vyhotovení. Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že kúpnu zmluvu prečítali, jej obsah pokladajú za dôverný a na znak 
súhlasu podpísali splnomocnenými zástupcami  oboch zmluvných strán. 

 

 
 
    V Michalovciach dňa : 04.11.2019                      V Michalovciach,  dňa :  
 

 

____________________________    ___________________________ 

 Mgr. Katarína Novotná                                                           Ing. Dušan Andrišov 
           riaditeľka školy, kupujúci                                                     konateľ, predávajúci  
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Príloha č. 1 k Kúpnej zmluve č. ZŠ 57/2019 – Cenová ponuka, tech. špecifikácia  

 
 

CENA ZA DODANIE TOVARU/SLUŽBY/PRÁC 
podklad pre vypracovanie cenovej ponuky 

 

Údaje: Obchodné meno firmy:  GNOMA, s.r.o. 

 

Adresa alebo sídlo firmy: Partizánska 23, 071 01 Michalovce  

 
IČO: 36213063       DIČ: 2020041034 

 

 Predmet zákazky: „Výpočtová technika“  

 

p.č. Opis predmetu zákazky 

/minimálne požadované 

technické parametre/ 

 

Dodané parametre /tu vpíšte 

Vami ponúkané parametre, 

ktoré nesmú byť nižšie ako 

požadované parametre/ 

Jednotkov

á cena bez 

DPH 

požadov

aný 

počet/ks 

Cena spolu za 

predpokladaný 

počet ks  bez 

DPH v € 

1. Notebooky pre žiakov- 

požadované  parametre: 

Procesor: podľa programu 

PassMark CPU Mark hodnotenie 

benchmark min: 4576 bodov, min 

2 jadr. 

Operačná pamäť RAM:min. 

4GB,DDR4-2400Mhz 

Disk: min 128Gb SSD 

Mechanika:DVD+- RW 

Display: min. 15,6“, FHD 

1920x1080px..LCD, podsvietený 

WLED 

Porty: min. 2xUSB 3.1,1xUSB, 

1xHDMI, 1xRJ-45 (LAN),  

Operačný systém: min. Win10 64 

bit., z dôvodu kompatibility 

s softwerom, ktorý bude na nich 

bežať.  

Ďalšie požiadavky: integrovaná 

graf. karta. min 1GB, sieťová 

karta 10/100/1000Mbps, 

WIFI,touchpad, webkamera, 

lokalizácia klávesnice SK 

+numerická časť 

záruka: 2 roky 

Notebooky pre žiakov- 

ponúkané  parametre: 

Procesor: podľa programu 

PassMark CPU Mark hodnotenie 

benchmark min: 4576 bodov, 

min 2 jadr. 

Operačná pamäť RAM:min. 

4GB,DDR4-2400Mhz 

Disk: min 128Gb SSD 

Mechanika:DVD+- RW 

Display: min. 15,6“, FHD 

1920x1080px..LCD, podsvietený 

WLED 

Porty: min. 2xUSB 3.1,1xUSB, 

1xHDMI, 1xRJ-45 (LAN),  

Operačný systém: min. Win10 64 

bit., z dôvodu kompatibility 

s softwerom, ktorý bude na nich 

bežať.  

Ďalšie požiadavky: integrovaná 

graf. karta. min 1GB, sieťová 

karta 10/100/1000Mbps, 

WIFI,touchpad, webkamera, 

lokalizácia klávesnice SK 

+numerická časť 

záruka: 2 roky 

305 20 6400 

2. Notebooky pre zamestnancov: 

Procesor: : podľa programu 

PassMark CPU Mark hodnotenie 

benchmark min: 8017 bodov, min 

4 jadr. 

Operačná pamäť RAM:min. 

Notebooky pre zamestnancov: 

Procesor: : podľa programu 

PassMark CPU Mark hodnotenie 

benchmark min: 8017 bodov, 

min 4 jadr. 

Operačná pamäť RAM:min. 

510 5 2550 
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8GB,DDR4-2400Mhz 

Disk: min 256Gb SSD 

Mechanika: DVD+- RW 

Display: min. 15,6“, FHD 

1920x1080px..LCD, podsvietený 

WLED 

Porty: min. 2xUSB 3.1,1xUSB, 

1xHDMI, 1xRJ-45 (LAN),  

Operačný systém: min. Win10 64 

bit., z dôvodu kompatibility 

s softwerom, ktorý bude na nich 

bežať.  

Ďalšie požiadavky: integrovaná 

graf. karta. min 1GB, sieťová 

karta 10/100/1000Mbps, 

WIFI,touchpad, webkamera, 

lokalizácia klávesnice SK 

+numerická  

záruka:2 roky 

8GB,DDR4-2400Mhz 

Disk: min 256Gb SSD 

Mechanika: DVD+- RW 

Display: min. 15,6“, FHD 

1920x1080px..LCD, podsvietený 

WLED 

Porty: min. 2xUSB 3.1,1xUSB, 

1xHDMI, 1xRJ-45 (LAN),  

Operačný systém: min. Win10 64 

bit., z dôvodu kompatibility 

s softwerom, ktorý bude na nich 

bežať.  

Ďalšie požiadavky: integrovaná 

graf. karta. min 1GB, sieťová 

karta 10/100/1000Mbps, 

WIFI,touchpad, webkamera, 

lokalizácia klávesnice SK 

+numerická  

záruka:2 roky 

3.    

 

Myš k PC: 

optická, drôtová, 1200dpi, s USB 

koncovkou, 3 tlačítková 

Myš k PC 

optická, drôtová, 1200dpi, s USB 

koncovkou, 3 tlačítková 

2,05 10 20,50 

4. Multifunkčné zariadenie: 

laserová, multifunkčná tlačiareň, 

A4,farebná tlač, kopírovanie, 

skenovanie. 

Rýchlosť tlače:27 str/min, 

obojstranná automatická tlač, 

výtlačok min 600x600dpi, 

pracovné zaťaženie min. 50 000 

strán za mes. 

sken: rozlišenie min.1200x1200 

dpi, rýchlosť far. skenovania 

min.20 str/min, formát skenu min. 

PDF, JPG, TIFF, ktorý je možné 

skenovať do e-mailu, do 

sieťového priečinku, do PC, na 

USB, do cloudu 

rozhranie: 1xUSB, 1x port 

Gigabit Ethernet 10/100/1000, 1 x 

wifi,1x bluetooth, 

1x USB kabel, napájací kábel je 

súčasťou dodávky,  

kompatibilné s OS Win 7,8,10, 

Požadujeme zariadenie  s 

ekonomickou tlačou a teda má 

fungovať na veľkokapacitný toner 

min 6000 strán farebný toner 

a min. 7000 strán čierny toner, 

hodnota je max0,041 € za stranu 

pri originálnych toneroch 

udávaných výrobcom daného 

zariadenia  

Multifunkčné zariadenie-

ponúkané parametre 

laserová, multifunkčná tlačiareň, 

A4,farebná tlač, kopírovanie, 

skenovanie. 

Rýchlosť tlače:27 str/min, 

obojstranná automatická tlač, 

výtlačok min 600x600dpi, 

pracovné zaťaženie min. 

50 000 strán za mes. 

sken: rozlišenie min.1200x1200 

dpi, rýchlosť far. skenovania 

min.20 str/min, formát skenu 

min. PDF, JPG, TIFF, ktorý je 

možné skenovať do e-mailu, do 

sieťového priečinku, do PC, na 

USB, do cloudu 

rozhranie: 1xUSB, 1x port 

Gigabit Ethernet 10/100/1000, 1 

x wifi,1x bluetooth, 

1x USB kabel, napájací kábel 

je súčasťou dodávky,  

kompatibilné s OS Win 7,8,10, 

Požadujeme zariadenie  s 

ekonomickou tlačou a teda má 

fungovať na veľkokapacitný toner 

min 6000 strán farebný toner 

a min. 7000 strán čierny toner, 

hodnota je max0,041 € za stranu 

pri originálnych toneroch 

udávaných výrobcom daného 

zariadenia 

325 1 325 

Cena celkom bez DPH v € 8995,50 
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Cena celkom s  DPH v € 10794,60 

 

tel:  056/6419411, 12        Bankové spojenie:  Tatra Banka a.s., Michalovce 
        SK43 1100 0000 0026 2074 6603 
 
 
e-mail:  gnoma@gnoma.sk       web  stránka: www.gnoma.sk  
 
Meno, priezvisko, titl. funkcia osoby,:   Ing. Dušan Andrišov, konateľ 
(ktorá spracovala ponuku) 
 
podpis osoby:.   .................................................        pečiatka firmy :     
(ktorá spracovala ponuku)                                  
 
V Michalovciach, dňa 29.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


