
KÚPNA ZMLUVA č.11/2020/not
uzavretá podľa ust. §409 a nasl. zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení

s príslušným ust. zák. Č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "zmluva")

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Kupujúci:

Názov a adresa: Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23,
917 45 Trnava

Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Ing. Peter Papík
00491861
2021175981

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
zmluvných: Ing. Peter Papík
technických: Ing. Ivan Magdolen
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: SK72 8180 0000 0070 0049 3732
(ďalej len "kupujúci")

2. Predávajúci:

Názov a adresa: OKAY Slovakia spol. s.r.o., Černyševského 1287/10Bratislava
mestská časť Petržalka 851 01
v zastúpení: Nicolou Životskou
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Nicolou Životskou
b) technických: Eric Kollár
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
č. účtu: CZ65 0300 0000 OO 10 1741 6883
IČO: 35825979
IČ pre DPH: SK2020237736
č.tel.: +421918726056
E-mail: rm04@okaysk.eu
(ďalej len "predávajúci" a spolu s kupujúcim ako "zmluvné strany" a jednotlivo
"zmluvná strana")

II.
PREDMETA ROZSAHZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu v rámci tejto zmluvy počítače,
notebooky (ďalej len "predmet kúpy") podl'a cenovej ponuky úspešného uchádzača v rámci
VO podl'a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zo dňa 16.11.2020, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy ako
príloha.



Súčasťou predmetu kúpy predávajúceho podl'a tejto zmluvy je dodanie:

Notebook Č. 1 LENOVO IdeaPad 3 15
Počet ks: 32
Stav tovaru Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Technické vlastnosti
Procesor: AMD Ryzen™ 5 3500U (alebo 13)
Displej: (15,6") Full HD (1920 x 1080)
RAM Minimálne 8 GB DDR4
Operačný systém Windows 10 64b
Popis pevného disku Minnimálne 256 GB SSD
Fotoaparát Kamera s rozlíšením HD 720p
Vlastnosti zvuku Zabudované dva stereofónne reproduktory, mikrofón
Porty: l port USB2.0,2 portY USB3.l, port RI-45, l port

HDMI, l konektor napájania, l kombinovaný port pre
slúchadlá/mikrofón

Batéria Minimálne 35 Wh
Maximálne rozmery 370x20x 260
(šxvxh)/mm
Doprava Vrátane dopravy na miesto plnenia
Klávesnica Slovenská

Notebook Č. 2 HP 255 G7
Počet ks: 32
Stav tovaru Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Technické vlastnosti
Procesor: AMD Ryzen™ 5 3500U (alebo 13)
Displej: (15,6") Full HD (1920 x 1080)
RAM Minimálne 8 GB DDR4
Operačný systém Windows 10 64b
Popis pevného disku Minimálne 256 GB SSD
Fotoaparát Karnera s rozlíšením HD 720p
Vlastnosti zvuku Zabudované dva stereofónne reproduktory, mikrofón
Porty: 2 porty USB, l port RI-45, 1 port HDMI, 1 konektor

napájania, l kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
Optická mechanika CD,DVD
Batéria Minimálne 40 Wh
Maximálne rozmery 330x20x 230
(šxvxh)/mm
Doprava Vrátane dopravy na miesto plnenia
Klávesnica Slovenská



Notebook č. 3 LENOVO 81 YKOO42CK
Počet ks: 3
Stav tovaru Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Technické vlastnosti
Procesor: Intel Care i5-10210Us frekvenciou 1,6GHz
Displej: (15,6") Full HD (1920 x 1080)
RAM Minimálne 8 GB DDR4
Operačný systém Windows 10 64b
Popis pevného disku 512 GB SSD
Fotoaparát Kamera s rozlíšením HD 720p
Vlastnosti zvuku Zabudované dva stereofónne reproduktory, mikrofón
Porty minimálne: 2 porty USB, l port RI-45, 1 port HDMI, l konektor

napájania, l kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
Optická mechanika bez
Maximálne rozmery 360x20x 250
(šxvxh)/mm
Doprava Vrátane dopravy na miesto plnenia
Klávesnica Slovenská

V cene je zahrnutá inštalácia a zapojenie všetkých dodaných komponentov podl'a
požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami kupujúceho a riadne a včas predmet kúpy odovzdať
kupujúcemu.

Kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy v zmysle tejto zmluvy, t. j. nákup servera
vrátane dokladov od predávajúceho prevezme a zaplatí riadne a včas predávajúcemu kúpnu
cenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy.

III.
TERMíN A PODMIENKY DODANIA

Predmet kúpy musí byť dodaný v zmysle čl. II tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady
a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie a
bude splňat' štandard kvality a zodpovedať príslušným technickým normám a právnym
predpisom.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy ako celok naraz.

Predávajúci sa zaväzuje touto zmluvou dodať predmet kúpy pre kupujúceho v termíne
do: 18.12.2020.

Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu kúpy dodržiavať platné predpisy
o bezpečnosti pri práci a protipožiarnej ochrane. V prípade ich porušenia zo strany
predávajúceho bez odkladu uhradí vzniknuté škody na vlastné náklady.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú
vplyv na plnenie predmetu kúpy.



Pri realizácii zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť,
potrebnú pomoc, postupovať s odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Miestom dodania je: Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45
Trnava. Dopravu zaisťuje predávajúci.

IV.

Kúpna cena

Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona
Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil dodaný tovar a všetky práce,
ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy.

Pri stanovení uvedenej ceny predávajúci zahrnul všetky technické a dodacie
podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.

Kúpna cena je uvedená v ponuke predávajúceho, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy, a to
nasledovne:

Kúpna cena počítačov

bez DPH: 28.360,84 EUR

DPH 20 % 5.672,16 EUR

Kúpna cena celkom s DPH: 34.033,00 EUR

V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhrada ceny za predmet kúpy bude vykonaná na základe vystavenej faktúry,
priložených a podpísaných dodacích listov.

Predávajúci musí svoje práce vyúčtovať overitel'ným spôsobom, faktúra bude
vystavená prehľadne na základe súpisu vykonaných prác potvrdených kupujúcim. Kupujúci
uhradí cenu za predmet kúpy na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie predmetu kúpy.
Predávajúcemu vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu
o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy bez vád a nedorobkov.

Faktúra bude vyhotovená v 2 rovnopisoch a musí obsahovať náležitosti v zmysle
platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.

Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Kupujúci vykoná
pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. Ak faktúra nebude úplná



alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra
predávajúcemu vrátená. Predávajúci je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa
lehota splatnosti bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

VI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom
odovzdania a prebratia predmetu kúpy kupujúcim a neplynie v čase, kedy kupujúci nemohol
predmet kúpy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Vady reklamované kupujúcim bezodkladne po jej zistení telefonicky a následne
písomne a včas u predávajúceho počas záručnej doby odstráni predávajúci bezplatne v čo
najkratšom čase max. do 48 hodín po uplatnení.

o odstránení vady predmetu kúpy spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú: mená
zástupcov zmluvných strán, dátum odstránenia vady, popis a rozsah vady a spôsob jej
odstránenia, dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady, celková doba trvania vady
od jej oznámenia do odstránenia, vyjadrenia či vada bránila riadnemu užívaniu tovaru,
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí porušením
povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

Bezplatne sa rozumie cena náhradného dielu, pričom zariadenie musí byť používané
v súlade s návodom na obsluhu.

Zjavné vady predmetu kúpy je kupujúci povinný reklamovať pri preberaní jednotlivých
kusov. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zjavne poškodeného, alebo
nekompletného predmetu kúpy. Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v zápise
o neprevzatí. Na neskoršiu reklamáciu zjavných vád zo strany kupujúceho sa neprihliada.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu poskytovať pozáručný servis.

Predávajúci ručí za to, že tovar má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že
zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky, že nemá vady, ktoré by
rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zmluvne predpokladaným
účel

VII.
SANKCIE A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak sa dostane predávajúci svojim vlastným zavineným do omeškania plnenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy voči kupujúcemu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči
predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny predmetu kúpy za každý
deň omeškania.

Ak sa dostane do omeškania svojim vlastným zavineným kupujúci, je predávajúci
oprávnený uplatniť voči kupujúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.

Ak sa porušenie povinností zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy,



môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokial' to oznámi písomne druhej zmluvnej
strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení
dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.

Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak predávajúci o viac ako 60 dní
mešká s dodaním predmetu kúpy.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí porušením povinností
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany majú vzájomnú oznamovaciu povinnosť o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť ich vzájomný podnikatel'ský a zmluvný vzťah.

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné
predpisy platné v Slovenskej republike.

Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými písomnými
očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len
v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom Č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumitel'ne.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Kupujúci dostane tri vyhotovenia
a predávajúci jedno vyhotovenie.

Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: - návrh na plnenie kritéria
- cenová ponuka

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám.

VTr

Za ~

------



Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov zákazky: Nákup počítačov - notebook / SPŠ dopravná Trnava

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: OKAY Slovakia spol. s.r.o.

Sídlo: Černyševského 1287/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

IČO: 35825979

Telefón: +421918726056

E-mail: rm04kaysk.eu

Zoznam položiek
Celková cena bez

20 % DPH v Eur
Celková cena s DPH

DPH v Eur v Eur

Nákup počítačov-notebook č. 1 l3306,67 2661,33 15968

Nákup počítačov-notebook č. 2. 13306,67 2661,33 15968

Nákup počítačov-notebook č.3 1747,5 349,5 2097

Cena za celý predmet zákazky 28360,84 5672,16 34033

Som~platcomDPH
*nehodiace sa prečiarknite

V Brne, dňa 12.11.2020

ri


