
KÚPNA  ZMLUVA  

na dodanie kancelárskej techniky 

          uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 
I. Zmluvné strany  

 

Dodávateľ:           EVIL Com s.r.o. 

Sídlo:                     1. mája 24/29, 956 17 Solčany 

IČO:                       47048794 

DIČ:                       2023726540 

IČ DPH:                 neplatiteľ DPH 

Číslo účtu:            IBAN SK74 8330 0000 0025 0133 3881 

Telefón:                0917 756 150 

E-mail:                  evilcomservis@gmail.com  

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Objednávateľ:    Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 

Sídlo:                     Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany 

IČO:                       36103942 

DIČ:                       2021603452 

IČ DPH:                 neplatiteľ DPH  

Číslo účtu:           IBAN SK89 5600 0000 0091 0203 5002 

Telefón:               0903 412 699 

E-mail:                  info@mrsvornost.sk  

(ďalej len „kupujúci“) 

 

Podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluvy“) na dodanie kancelárskej techniky sú súťažné 

podklady zákazky s nízkou hodnotou a ponuka predávajúceho ako úspešného uchádzača predložená v lehote 

na predkladanie ponúk. 

 

 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu kancelársku výpočtovú techniku 

podľa podrobnej špecifikácie – Príloha č.1 k tejto zmluve pre projekt s názvom „Zabezpečenie 

prevádzkových nákladov MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“, kód projektu v ITMS2014+: 

302051N376.  
2. Predávajúci zabezpečí dodávku na miesto plnenia určeného v článku III. Zmluvy. 
3. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas za dodaný predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to za 

podmienok uvedených v tejto zmluve. 
4. Predmetom zmluvy sú aj súvisiace služby a to doprava na miesto plnenia, vyskladnenie a inštalácia 

kancelárskej techniky.  
 
 

III. Miesto plnenia 

 

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je kancelária Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ, Obecný úrad 



Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany. 

2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy, ktorý bol dodaný riadne a včas. 

 

 

IV. Kúpna cena 

 

1. Celková kúpna cena predmetu zmluvy je vo výške 3 482,00 EUR. 

Cena je stanovená ako výsledok verejného obstarávania „Dodávka kancelárskej techniky“. 

2. Cena predmetu zákazky zahŕňa všetky náklady predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu zmluvy 

t.j. dodávku, dopravu a inštaláciu kancelárskej techniky. 

 

 

V. Platobné podmienky 

 

1. Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby 

na základe faktúry vystavenej predávajúcim.  

2. Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu 

zmluvy. 

3. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za zaplatenú 

dňom, kedy bude úhrada pripísaná na účet predávajúceho. 

4. Súčasťou faktúry musí byť dodací list a preberací protokol. 

5. V prípade, že faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky zákonom stanovené 

náležitosti, alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci má právo vrátiť faktúru 

predávajúcemu na doplnenie resp. opravu.  

 

 

VI. Podmienky dodania 

 

1. Predávajúci dodá tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, 

resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám STN a všeobecne 

záväzným predpisom. 

2. Pri dodaní predmetu zmluvy predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady potrebné na prevzatie 

a užívanie predmetu zmluvy. 

 

 

VII. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v množstve, kvalite a v prevedení podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy má v čase odovzdania kupujúcemu a počas stanovenej 

doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami.  

3. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov, a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy. 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy a potrebných náhradných 

dielov) odstráni vady predmetu zmluvy.  

5. Odstránením vady sa rozumie oprava vadného tovaru, prípadne výmena celého tovaru tak, aby 

prevádzky schopnosť predmetu zmluvy bola zabezpečená minimálne v takom rozsahu a kvalite ako 

pred vznikom vady (poruchy). 

 



 

VIII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej prvého zverejnenia. 

2. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva a predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy doručenej 

kupujúcemu.  

4. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s dodaním kancelárskej techniky, 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z IROP, oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zmluvná strana. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu zmluvy porozumeli, 

súhlasia s ňou, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

7. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, 

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.  

 

 

V Solčanoch, dňa: 15.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                            ................................................... 

             Dodávateľ                                                                                              Objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy 
Názov Špecifikácia  Počet kusov 

PC zostava vrátane operačného 

systému 

PC skrinka: Eurocase Micro Tower  
Základná doska: AS Rock A320M 
Pamäť HDD: Toshiba 500 GB/64MB 
Operačná pamäť RAM: 8GB DDR4 2133MHz 
Procesor: AMD Ryzen 4 jadrový, 3,4 GHz, 10MB 
Casche 
Grafická karta: GTX 1030 2GB 
Operačný systém: Windows 10/64bit 
Zdroj: Spire 520W 
DVD: LG mechanika DVD-RW 
Wifi zabudovaná: TP-Link-WN781ND 
Bluetooth: i.Tec 
Monitor: 23,8" Full HD, 4ms, BENQ  
Klávesnica a myš: Gemius set 

1,00 

Notebook Acer Aspire 3 

vrátane operačného systému 

Notebook Aspire 3  
Pamäť HDD: 1000 GB 
Operačná pamäť RAM: 8GB DDR4  
Procesor: 2 jadrový AMD A4-9120, 2,2GHz 
Grafická karta: AMD RadeonTM 520 2GB GDDR5  
Operačný systém: Windows 10 
Displej: 15.6" HD  
GLAN, WiFi, Bluetooth, čítačka pamäťových kariet, 
webkamera 

1,00 

Multifunkčné kopírovacie 

zariadenie Canon image RUNNER 

Advance C256i 

Multifunkčné farebné laserové zariadenie – tlač, 
kopírovanie, sken, odosielanie, ukladanie a fax  
Formát tlačiarne: A4 
Rozlíšenie [DPI]: 1200 x 1200 
Rozlíšenie scan DPI: 100 až 600 
Rýchlosť čiernej tlače [str/min]: 25 
Rýchlosť farebnej tlače [str/min]: 25 
Tlač prvej strany [sec]: menej ako 10 
Pamäť: 3,0 GB RAM 
Obojstranná tlač: áno 
Automatický podávač pre skenovanie: áno 

1,00 

Digitálny fotoaparát Canon 

PowerShot 

Kompaktný fotoaparát Canon PowerShot SX730HS 

s 40x optickým zoomom, 4x digitálny zoom, snímač 

CMOS senzor 1/ 2,3“ s rozlíšením 20,3 megapixela, 

automatické zaostrovanie na základe kontrastu, 

sériové snímanie 5,9 záberov za sekundu, 

záznamom Full HD videa, WiFi/micro USB 2.0/ micro 

HDMI typ D 

1,00 

Softvér - balík pracovných 

programov MS Office 2016 

Aplikácie Office v najnovšej verzii 2016. Určené pre 

inštaláciu pre 1 počítač s Windows 7 až Windows 10. 

Obsahuje aplikácie: Outlook 2016, Word 2016, Excel 

2016, PowerPoint 2016 a OneNote 2016.  

2,00 

Antivírový program ESET SMART 

SECURITY PREMIUM 1PC/2 roky 

 Licencia ESET internet security 2018 GOV 
 

2,00 

 

 


