
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov medzi 

 

Zmluvnými stranami 

Predávajúcim :             MARSANN IT, s.r.o. - LenovoOnline 

                                     Einsteinova 23, 851 01 Bratislava    

 v zastúpení:   Ing. Petra Svitková 

 IČO:    43 821 987 

 DIČ:    2022482286 

 IČ pre DPH  SK2022482286 

 číslo účtu:     
     

 a   

 

Kupujúcim:  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

   Lamačská cesta 8/A,  811 04  Bratislava 

 v zastúpení:   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ  

 IČO :    00 151 882 

 DIČ:    2020798395 

 IČ pre DPH :   SK2020798395              

     Číslo účtu:   7000064743/8180    

takto: 

 

Čl.1 Predmet zmluvy 

1.1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať prenosné a stolné počítače 

špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

Čl. 2 Kúpna cena 

2.1. Cena za predmet zmluvy vrátane dopravy do miesta určenia činí 7580,83 € s DPH. 

Podrobná kalkulácia ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  

 

Čl. 3 Čas dodania a prevzatia tovaru.  

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v čl. 2 zmluvy v termíne do 2 týždňov od 

podpísania zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v čl. 2 zmluvy od predávajúceho 

prevziať. 

 

Čl. 4  Miesto plnenia 
4.1. Predmet zmluvy bude dodaný na adresu: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.  

 

Čl. 5 Platobné podmienky 

5.1. Predávajúci je oprávnený dodaný tovar fakturovať po protokolárnom odovzdaní tovaru. 

5.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodanie tovaru kúpnu cenu 7580,83 € s DPH, slovom 

sedemtisícpäťstoosemdesiat eur a osemdesiattri centov na základe predloženej faktúry, ktorá 

bude obsahovať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Predávajúceho, meno, sídlo, 

IČO, DIČ Kupujúceho, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov 

a množstvo tovaru, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane 

DPH, názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby. 



5.3. Kupujúci sa zaväzuje, po protokolárnom prevzatí tovaru, uhradiť faktúru do 100 dní od 

jej doručenia (za predpokladu že faktúra spĺňa náležitosti podľa bodu 5.2.). Povinnosť 

kupujúceho je splnená odpísaním čiastky z jeho účtu. 

 

Čl. 6 Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmete kúpy až úplným zaplatením kúpnej 

ceny. 

 

Čl. 7 Zodpovednosť za vady tovaru 

7.1. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka Slovenskej 

republiky, ktoré upravujú nároky za zodpovednosť a vady dodaného tovaru. 

7.2. Vady predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať preukázateľným spôsobom písomne 

u predávajúceho a to okamžite po jej zistení. 
 

Čl. 8 Zmluvné pokuty 
8.1. V prípade omeškania dodávky tovaru (bez predom písomne dohodnutého náhradného 

termínu) zaplatí predávajúci za každý deň omeškania dodávky tovaru  kupujúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru. 

8.2. Pre prípad, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry, predávajúci si môže uplatniť 

nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

Čl. 9 Obaly a balenie 

9.1. Predávajúci dodá tovar zabalený s odbornou starostlivosťou, tak aby počas transportu 

nedošlo k jeho poškodeniu. 

 

Čl. 10 Záručná doba  

10.1. Záručná doba na tovar je minimálne 24 mesiacov od jeho  prevzatia kupujúcim. 

 

Čl. 11 Rôzne 

11.1. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone 

kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 

predpisov a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a 

osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa 

článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu 

kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna 

odmena, náhrada ani iné plnenie. Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú 

štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu 

a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného 

charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto 

bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním 

realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj Kupujúci. Nestrpenie 

kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany 

Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. V prípade vzniku škody 

v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných 

podkladov zo strany Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej 

miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú všeobecne záväznými 

pravidlami pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 

2007-2013 do 31. augusta 2020, resp. po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch 



pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-

2013. 

11.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy, vrátane jej príloh a podpisov osôb 

oprávnených konať za obe zmluvné strany na internete v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

11.3. Miesto plnenia a miestna príslušnosť súdu pre všetky nároky a spory vyplývajúce z 

tohto zmluvného vzťahu je určená sídlom kupujúceho. 

11.4. Všetky právne vzťahy súvisiace s kúpnou zmluvou podliehajú slovenskému právnemu 

poriadku. 

11.5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou formou po 

obojstrannom odsúhlasení. Ak sa zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejní, platí, 

že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Zmluvné strany dávajú svoj výslovný a neodvolateľný súhlas 

so zverejnení zmluvy, ako aj všetkých faktúr vystavených na základe tejto zmluvy. 

11.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. 

11.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu kupujúcim. 

11.8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží dva 

rovnopisy. 

 

 

 

Podpísané dňa 20.12.2013 

 

 

 
 

 

 

.........................…………….......... ..................................………………. 

Za predávajúceho Za kupujúceho 

Ing. Petra Svitková        prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

obchodné zastúpenie           generálny riaditeľ CVTI SR 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

 

 
1. Prenosné počítače ultrabooky 

59-392778 - IP Yoga 2 i5-4200U,8GB,256GBSSD,13.3" 

QHD+MT,IntelHDGrap,none,Bth.,Cam,Back,4cell,W8,2r 

 

0A33971 - ThinkPad PR USB 3.0 Dock – EU 

 

Myš - 910-002239 - Logitech 

 

Taška - Lenovo - 495771 HP 

 
2. Stolné počítače 

10A60019XS - TC M93p Mini-Tower i5- 

4570,4GB,500GB,DVD±RW,IntelHD,Geth,Wifi,W7P64RDVDW8P64, 3r 

V balení je už USB klávesnica + myš. 

 

0A65632 - ThinkPad 500GB 7200 ot. Serial ATA pevný disk druhej generácie (7mm) 

 

0A65729 - 4GB PC3-12800 DDR3-1600 Low Halogen UDIMM Memory 

 

0A65629- ThinkPad 128GB SATA-3 6.0Gb/s 7mm Solid State Drive 

 

Monitor 24 

60A6MAR2EU - Lenovo ThinkVision LT2452p/24"W 

LED/1920x1200/1000:1/7ms/300cd/16:10/VGA+DVI+DP/LiftTiltPi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

Cenová kalkulácia predmetu zmluvy 

 

1. Prenosné 

počítače - 

ultrabooky 

Názov Cena bez DPH Cena s DPH 

1ks IP Yoga 2 ultrabook 

+ príslušenstvo 

1056,85 1268,22 

Spolu 4ks  4227,40 5072,88 

    

2. Stolné 

počítače 

   

1ks TC M93p + 

príslušenstvo + 

monitor 

1044,98 1253,97 

Spolu 2ks  2089,96 2507,95 

CENA SPOLU   7580,83 

 


