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Č. spisu: VOB/15/2014-M_OVO 

č. zázn.: 2168/2014 

 

Kúpna zmluva na nákup výpočtovej techniky  
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom a podľa  ustanovenia § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

Čl. 1 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1  Kupujúci:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej   

  republiky 

 Sídlo:  Špitálska 4,6,8,  816 43 Bratislava 

zastúpený:  Ing. Jozef Vančo, vedúci sluţobného úradu 

IČO:   00 681 156 

DIČ:   2020796338 

Banka:   XXXXX 

č. účtu:   XXXXX 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

1.2  Predávajúci :  SOFOS, s.r.o. 

Sídlo:              Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava     

Zastúpený:  Dr. Ján Hoľko, CSc., konateľ   

IČO:                      31318347 

DIČ:                      2020430742  

Bankové spojenie: XXXXX  

číslo účtu:    XXXXX   

zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel  Sro, vl.č. 2317/B 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

(kupujúci a predávajúci spolu ďalej aj „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. 2 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Kupujúci vyhlásil oznámením č. 2013/S 125-214273 zverejneným vo Vestníku úradu 

pre úradné publikácie Európskej únie verejnú  súťaţ na realizáciu zákazky nákupu 

výpočtovej techniky financovanej z prostriedkov nenávratných finančných 

príspevkov, tvorených prostriedkami Európskej únie, Európskeho fondu  

regionálneho rozvoja, operačného programu Informatizácia spoločnosti a štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky, poskytnutých kupujúcemu na základe zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z 5.11.2009 č. Z 2111012000601 
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(ďalej len „zmluva o NFP“) k projektu „Elektronické sluţby Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna 

pomoc a pomoc v hmotnej núdzi“, kód ITMS 21110120006. Na základe 

vyhodnotenia predloţených ponúk bola ponuka predávajúceho vybraná ako ponuka 

úspešného uchádzača. Na základe tejto skutočnosti a predloţenej ponuky 

predávajúceho sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi 

predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu. 

2.2 Kupujúci týmto vyhlasuje, ţe je spôsobilý  túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky 

v nej obsiahnuté. 

2.3 Predávajúci týmto vyhlasuje, ţe je spôsobilý  túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky 

v nej obsiahnuté. 

2.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy : 

a) príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií, ktorý obsahuje opis predmetu zákazky ( 

ďalej len „príloha č. 1“); 

b) príloha č. 2 - Zoznam sídiel úradov práce, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s počtami 

pridelenej výpočtovej techniky (ďalej len „príloha č. 2“); 

c) príloha č. 3 – Harmonogram dodávky („ďalej len príloha č. 3“); 

d) príloha č. 4 – Štruktúrovaný zoznam pre dodávku predmetu zmluvy („ďalej len 

príloha č. 4“). 

 

Čl. 3 

PREDMET  ZMLUVY 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie výpočtovej techniky predávajúcim kupujúcemu 

a prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike na kupujúceho, sluţby 

poskytovanie ktorých je spojené s predmetom tejto zmluvy (ďalej len „predmet 

zmluvy“). Predmetom tejto zmluvy je aj prevzatie dodanej výpočtovej techniky 

poskytnutých sluţieb kupujúcim a zaplatenie dohodnutej ceny. Pod pojmom 

výpočtová technika sa pre účely tejto zmluvy rozumie: notebooky, pracovné stanice, 

monitory, All In One PC, multifunkčné zariadenia, tlačiarne a snímače čiarových 

kódov. Príloha č. 1 špecifikuje predmet zmluvy podľa jeho druhov, parametrov 

a počtov. Pod pojmom sluţby, poskytovanie ktorých je spojené s predmetom zmluvy 

sa rozumie najmä distribúcia výpočtovej techniky, inštalácia operačného systému, 

záručný servis, inštalácia softvéru dodaného kupujúcim predávajúcemu. 

3.2 Predmetom zmluvy je tieţ udelenie súhlasu predávajúceho kupujúcemu na pouţitie 

operačného systému (ďalej len "licencia") v rozsahu, v akom licenciou disponuje 

predávajúci, v počte 3620 ks uţívateľských licencií. Predávajúci týmto udeľuje 

kupujúcemu k operačnému systému licencie, ktoré sú: 

- neobmedzené licencie, t. j. licencie bez vecného alebo územného obmedzenia na 

neobmedzený čas, 

- nevýhradné licencie. 

Kupujúci bude operačný systém pouţívať v miestach plnenia zmluvy. 

3.3  Predávajúci sa zaväzuje, ţe kupujúcemu dodá predmet zmluvy určený v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy a ţe k predmetu zmluvy prevedie na kupujúceho vlastnícke právo podľa 

podmienok tejto zmluvy. 

3.4  Kupujúci sa zaväzuje, ţe predmet zmluvy určený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 

prevezme od predávajúceho a ţe predávajúcemu zaplatí cenu uvedenú v čl. 4 tejto 

zmluvy. 
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Čl. 4 

CENA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

4.1 Cena za  predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

4.2  Celková cena za predmet zmluvy je stanovená:  

cena bez DPH   3.064 910.17    

20 % DPH    612 982,03     

cena celkom vrátane DPH   3.677 892,20 

4.3  Cenu uhradí kupujúci predávajúcemu v čiastkových platbách. Podkladom pre úhradu 

čiastkovej platby bude faktúra vystavená predávajúcim po ukončení jednotlivých 

dodávok a po podpísaní súhrnného dodacieho listu potvrdzujúceho vykonanie 

jednotlivých dodávok výpočtovej techniky podľa harmonogramu uvedeného 

v prílohe č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „súhrnný dodací list“).  

4.4  V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy. 

4.5  Právo na zaplatenie ceny predávajúcemu vzniká riadnym splnením jeho záväzku 

dohodnutom v tejto zmluve po čiastkovom dodaní  predmetu tejto zmluvy podľa 

prílohy č. 3 tejto zmluvy. 

4.6  Platba sa uskutoční po prevzatí a dodaní výpočtovej techniky na základe vystavených 

čiastkových faktúr, ktorých súčasťou je dodací list potvrdený kupujúcim. 

4.7  Faktúra má náleţitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná výhradne 

prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na 

strane Štátnej pokladnice, nie je kupujúci po túto dobu v omeškaní so zaplatením 

fakturovanej sumy. Faktúra sa povaţuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej 

čiastky z účtu kupujúceho. 

4.8  Faktúra musí obsahovať okrem povinných zákonných náleţitostí uvedených v § 71 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tieto 

náleţitosti: 

- označenie predávajúceho a kupujúceho, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, 

    DIČ), 

- číslo zmluvy, 

- označenie ,,faktúra“ a jej číslo, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňaţného ústavu a číslo účtu, 

- fakturovanú sumu – cenu za dodaný predmet zmluvy, 

- súhrnný dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry,  

- podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho, 

- názov projektu a kód ITMS.  

4.9 Doručená faktúra má splatnosť 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. Ak faktúra a jej 

prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náleţitosti, kupujúci môţe takúto 
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faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú 

odstrániť. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 60-

dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 

kupujúcemu. 

4.10  Faktúry vystaví predávajúci kupujúcemu aţ po kaţdej dodávke podľa prílohy č. 

3 tejto zmluvy a zároveň doručí vystavenú faktúru kupujúcemu aj v elektronickej 

forme ako súbor v textovo čitateľnej podobe na adresu:  

XXXXX. 

4.11  Predávajúci je povinný počas celej doby platnosti zmluvy dodávať výlučne 

výpočtovú techniku, ktorá spĺňa technické charakteristiky špecifikované v prílohe č. 

1 zmluvy. 

 

Čl. 5 

NADOBÚDANIE  VLASTNÍCKEHO  PRÁVA 

 

5.1 Vlastnícke právo k výpočtovej technike nadobúda kupujúci dodaním a prevzatím 

čiastkových dodávok výpočtovej techniky v jednotlivých miestach plnenia 

uvedených v prílohe č. 2, ktoré zmluvné strany potvrdia podpísaním dodacieho listu. 

5.2  Nebezpečenstvo škody na výpočtovej technike prechádza na kupujúceho 

s nadobudnutím vlastníckeho práva podľa bodu 5.1 zmluvy. 

 

Čl. 6 

LEHOTA  A  MIESTO  PLNENIA 

 

6.1  Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy 

do miest plnenia najneskôr v lehotách stanovených v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

6.2  Na operačný systém predávajúci udeľuje ku dňu podpisu dodacieho listu časovo 

neobmedzenú, nevýhradnú a cenou podľa tejto zmluvy plne splatenú licenciu.  

6.3  V prípade, ak akákoľvek tretia osoba bude mať akýkoľvek nárok proti kupujúcemu 

z titulu porušenia jej autorských práv alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek 

súvislosti s plnením poskytnutým predávajúcim podľa tejto zmluvy, predávajúci sa 

zaväzuje nahradiť kupujúcemu všetky náklady, výdavky a škodu, ktoré vzniknú 

kupujúcemu v súvislosti s uplatnením nároku tretej osoby, a to v plnej výške bez 

obmedzenia. 

6.4  Miestami plnenia predmetu zmluvy budú: sídlo kupujúceho - Špitálska 4,6,8,  816 43 

Bratislava, sídla úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady práce“) 

a sídlo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,  uvedených v prílohe č. 2 tejto 

zmluvy. 

6.5  Lehoty plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v harmonograme, ktorý tvorí prílohu č. 

3 tejto zmluvy. Presné počty pracovných staníc a snímačov čiarových kódov pre 

jednotlivé úrady práce obsahuje príloha č. 2. 

6.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať a predviesť funkčnosť pracovných staníc na miestach 

plnenia podľa zoznamu uvedenom v prílohe č. 2 tejto zmluvy a podľa 

harmonogramu, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Kaţdá dodávka 

pracovných staníc uvedená v prílohe č. 3, bude z inej výrobnej série. 

6.7 Predávajúci predinštaluje operačný systém a aplikácie na pevných diskoch všetkých 

dodaných pracovných staníc na základe návrhu štandardného desktopu 

odsúhlaseného kupujúcim. S dodávkou pracovných staníc budú odovzdané do 
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kaţdého miesta plnenia uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy 2 ks DVD nosičov s 

bootovateľným inštalačným obrazom.  

6.8 Predávajúci poskytne súčinnosť pri inštalácii, konfigurácii pracovných 

staníc,  nastavení, inštalácii ovládačov tlačiarní, pripojení sieťových tlačiarní a 

poskytne telefonickú podporu počas pracovnej doby kupujúceho na tel. čísle:  

XXXXX. 

6.9 Predávajúci overí funkčnosť kupujúcim odsúhlaseného návrhu štandardného 

desktopu, inštalačného obrazu, aplikácií a dostupnosti sieťových sluţieb 

z pracovných staníc pred spustením hromadnej inštalácie. 

6.10  Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr tri pracovné dni pred dodaním kaţdej 

dodávky určenej do miesta plnenia podľa prílohy č. 2 čiastkový zoznam výpočtovej 

techniky s výrobnými číslami v elektronickej podobe a štruktúre, ktorá je stanovená 

v prílohe č. 4 tejto zmluvy. 

6.11  Predávajúci dodá kupujúcemu kompletný zoznam predmetu zmluvy s uvedením 

výrobných čísel v elektronickej podobe a štruktúre, ktorá je stanovená  v prílohe č. 4 

tejto zmluvy na adresu: XXXXXXXXXXXXX, a to najneskôr do 5 kalendárnych 

dní od vykonania poslednej dodávky uvedenej v prílohe č. 3. 

6.12  Odovzdanie a prevzatie výpočtovej techniky bude vykonané v jednotlivých miestach 

plnenia uvedených v prílohe č. 2, a to poverenými zástupcami kupujúceho a 

predávajúceho podpísaním dodacích listov. Po vykonaní kaţdej dodávky podľa 

prílohy č. 3 zmluvy podpíšu zmluvné strany súhrnný dodací  list. 

 

 

Čl. 7 

ZÁRUČNÉ  A  SERVISNÉ  PODMIENKY 

 

7.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať výpočtovú techniku špecifikovanú v Prílohe č. 1 bez 

vád, v dohodnutej akosti zodpovedajúcej účelu jej vyuţitia, príslušným právnym 

predpisom a záväzným technickým normám, novo vyrobené a vyhlasuje ţe ho 

moţno prevádzkovať v súlade s jeho výrobcom predpísanými technickými 

podmienkami. Predávajúci garantuje kvalitu hmotnej dodávky a legálnosť 

nadobudnutia nainštalovaného operačného systému. 

7.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu výpočtovú techniku vyhovujúcu STN. 

Výpočtová technika bude dodaná kompletne so všetkými súčasťami potrebnými k jej 

prevádzke. 

7.3 Predávajúci poskytne záruku na notebooky, pracovné stanice, All In One PC, 

monitory, multifunkčné zariadenia, tlačiarne v dĺţke 36 mesiacov a na snímače 

čiarových kódov v dĺţke 24 mesiacov. Záručná lehota začne plynúť odo dňa 

riadneho odovzdania čiastkových plnení predmetu zmluvy kupujúcemu 

v jednotlivých miestach plnenia podľa prílohy č. 2.   

7.4  Záručné podmienky sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom 

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

7.5  Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať výpočtovú techniku s vadami. 

7.6  Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu, výrobná alebo akákoľvek 

iná vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, vrátane vady nainštalovaného operačného 

systému, je predávajúci povinný bezodplatne túto vadu odstrániť najneskôr v lehote 

stanovenej touto zmluvou. 

7.7 Predávajúci poskytne kupujúcemu kontaktné údaje na Helpdesk funkčný 

v pracovných dňoch v čase minimálne 08,00 -16,00 hod. (e-mail, telefón, fax) na 

mailto:oikt@employment.gov.sk
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účely nahlasovania záručných servisných zásahov, a to najneskôr do 3 dní od 

účinnosti tejto zmluvy.  

7.8 Kupujúci bude nahlasovať kaţdú vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo vady 

zistil, predávajúcemu prostredníctvom poverenej osoby z odboru informačno-

komunikačných technológií kupujúceho. 

7.9 Oznámenie o vadách výpočtovej techniky (reklamácia) zo strany kupujúceho musí 

byť uplatnené na Helpdesku predávajúceho písomne a musí obsahovať nasledovné 

informácie: 

 názov, príp. typ reklamovaného výrobku a výrobné číslo, 

 stručný popis prejavov vady, 

 miesto, kde sa reklamovaný tovar nachádza, 

 meno a telefónny kontakt pracovníka, ktorý vadu nahlásil, 

 dátum a čas nahlásenia vady. 

7.10  V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho sa plynutie záručnej doby 

prerušuje. Plynutie záručnej doby pokračuje dodaním výpočtovej techniky po jej 

oprave. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej 

veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 

7.11  Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť servisný zásah a odstrániť vadu na mieste do 24 

hod. od riadneho nahlásenia reklamovanej vady kupujúcim. V prípade, ţe 

z objektívnych príčin nebude moţné odstrániť vadu do 24 hodín, predávajúci sa 

zaväzuje bezplatne poskytnúť kupujúcemu v  lehote do 24 hodín od riadneho 

nahlásenia reklamovanej vady náhradné identické zariadenie adekvátne 

k technickým parametrom opravovaného zariadenia s prenesením pôvodných dát do 

tohto náhradného zariadenia, a to na dobu do dňa prevzatia opraveného zariadenia.   

7.12  V prípade, ak 24-hodinová lehota podľa bodu 7.11 pripadne na dni pracovného voľna 

alebo dni pracovného pokoja alebo štátny sviatok, predávajúci je povinný odstrániť 

vadu najneskôr najbliţší pracovný deň. 

7.13 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené uţívateľom z neznalosti alebo 

zámerne alebo zásahom treťou osobou, nedodrţaním prevádzkových podmienok 

stanovených výrobcom, alebo ţivelnou pohromou. 

7.14  Ak sa podľa vyjadrenia predávajúceho k reklamácii jedná o vadu neopraviteľnú 

alebo s jej opravou by boli spojené neprimerané náklady alebo ak pre opätovné 

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád kupujúci nemôţe vec riadne 

uţívať, je kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto 

skutočnosť, oprávnený poţadovať dodanie nového zariadenia, ktoré sa zaväzuje 

predávajúci dodať  na vlastné náklady (vrátane dopravy do miesta plnenia) najneskôr 

do 15 pracovných dní po obdrţaní  reklamácie kupujúceho.  

 

 

Čl. 8 

KONTROLA 

 

8.1 Predávajúci sa zaväzuje umoţniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným 

orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov 

Slovenskej republiky (napr. Zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, 
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ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Predávajúci sa zaväzuje podrobiť sa 

výkonu kontroly aj poverenými zamestnancami objednávateľa. 

8.2 Predávajúci si je vedomý, ţe na právne vzťahy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

8.3 Oprávnení zamestnanci príslušných kontrolných orgánov vykonávajúci kontrolu majú 

počas trvania realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým obchodným 

dokumentom zhotoviteľa súvisiacich s výdavkami na realizáciu projektu a plnením 

povinnosti podľa tejto zmluvy. 

 

Čl. 9 

SANKCIE 

 

9.1 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní 

po uplynutí splatnosti určenej touto zmluvou, predávajúci si môţe uplatniť voči nemu 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za kaţdý deň omeškania.  

9.2 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním výpočtovej techniky v zmluvne 

stanovenej lehote, kupujúci si môţe uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny nedodanej výpočtovej techniky za kaţdý, aj začatý deň omeškania. 

9.3 Ak predávajúci nebude schopný dodať výpočtovú techniku v poţadovanej kvalite, 

v poţadovanom mnoţstve a za cenu, ktorú sám ponúkol v elektronickej aukcii, 

kupujúci si môţe uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur 

pri jednotlivých čiastkových dodávkach.  

9.4 Pri kaţdom neposkytnutí záručného servisu podľa stanovených podmienok v tejto 

zmluve zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný kupujúcemu zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur  Takéto konanie predávajúceho je podstatným 

porušením kúpnej zmluvy. Na tento účel zloţí predávajúci na účet kupujúceho ku 

dňu podpisu kúpnej zmluvy zábezpeku vo výške 10.000,- Eur. Zábezpeka bude na 

účte zloţená po celú dobu trvania zmluvy a vrátená predávajúcemu po ukončení 

platnosti kúpnej zmluvy.  

9.5 Zo zábezpeky bude uhradená zmluvná pokuta predávajúceho, ktorú má podľa bodu 

9.3 alebo 9.4 tejto zmluvy zaplatiť kupujúcemu. Predávajúci je povinný po vyčerpaní 

alebo čiastočnom vyčerpaní zábezpeky podľa tohto bodu, doplniť zábezpeku do 

výšky 10.000,- Eur do 10 pracovných dní od  doručenia výzvy na doplnenie 

zábezpeky kupujúcim. 

 

 

Čl. 10 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

10.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

10.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a jej platnosť končí po skončení záruky podľa bodu 7.3 zmluvy, 

teda  najneskôr po 36 mesiacoch od dodania posledného tovaru z predmetu zmluvy.  

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v  Centrálnom 

registri zmlúv.  
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10.3 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

10.4  Kupujúci je oprávnený dať písomnú výpoveď, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.   

10.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak kupujúci o viac ako 30 

kalendárnych dní po splatnosti faktúry mešká s platením ceny. 

10.6  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) predávajúci riadne neodovzdal predmet zmluvy v lehote stanovenej touto zmluvou 

alebo odovzdal výpočtovú techniku s vadami,  

b) predávajúci aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu porušuje 

ustanovenia tejto zmluvy 

c) predávajúci nedodal kupujúcemu kompletný predmet zmluvy, 

d) predávajúci neplní riadne záručný servis podľa podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

10.7  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od zmluvy druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, ţe účinky doručenia 

výpovede, ako aj odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku zmluvy nastávajú tieţ 

dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia 

zásielky obsahujúcej výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy adresátom. 

10.8  Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody podľa 

ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ako aj nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty podľa tejto zmluvy.  

10.9  Obsah tejto zmluvy moţno meniť alebo dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných 

strán formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

10.10  Autorom, výrobcom operačného systému inštalovaného na výpočtovej technike, 

ktorá je predmetom zmluvy je Microsoft Corporation. Subdodávateľom operačného 

systému inštalovaného na výpočtovej technike, ktorá je predmetom zmluvy je 

Hewlett Packard Slovakia, s.r.o. Ak subdodávateľ nie je známy v okamihu podpisu 

tejto zmluvy a vstúpi do plnenia predmetu zmluvy počas jej platnosti, odsúhlasenie 

subdodávateľa nastane účinnosťou dodatku k zmluve podpísaného oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.11  Ak predávajúci nedodrţí záväzok uvedený v bode 10.10 zmluvy, kupujúci je 

oprávnený vyúčtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,01% ceny. Kupujúci je 

oprávnený zmluvnú pokutu započítať a z tohto dôvodu krátiť dohodnutú cenu 

predmetu zmluvy. Kupujúci je oprávnený zmluvnú pokutu vyúčtovať predávajúcemu 

aj po odovzdaní predmetu zmluvy, ak dodatočne zistí, ţe predávajúci porušil záväzok 

dohodnutý v bode 10.10 zmluvy. 

10.12  Ak sa zistí, ţe niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, 

neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo 

neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, ţe neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia 

tak, aby bol v čo najväčšom moţnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia 

tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú 
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zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, ţe niektoré z ustanovení tejto 

zmluvy je nevykonateľné. 

10.13 V prípade, ţe vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia 

vzájomnou dohodou alebo súdnou cestou. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky 

spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, 

spory rieši príslušný súd Slovenskej republiky. 

10.14  Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy dostane  predávajúci 

a štyri rovnopisy dostane kupujúci.  

10.15  Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a ţe 

túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, váţnej, určitej a zrozumiteľnej 

vôle, ţe zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa:     V Bratislave, dňa: 

 

 

Za predávajúceho:     Za kupujúceho: 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

       Dr. Ján Hoľko, CSc.               Ing. Jozef Vančo 

     konateľ            vedúci sluţobného úradu 
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Príloha č.1 Kúpnej zmluvy na nákup výpočtovej techniky, č. spisu: VOB/15/2014-

M_OVO, č. zázn.: 2168/2014 

 

 
 

 
Osobný počítač 3620 ks 
 

 HP Compaq Pro 6305 SFF PC (QZ711AV) 

Parameter : Minimálne požadovaný parameter: 

Prevedenie : 
Kovová skrinka SFF s beznástrojovou údržbou, s možnosťou pridania 
elektronického spínača s funkciou detekcie proti vniknutiu do šasi. 
(QZ714AV) 

Procesor : 
dvojjadrový mikroprocesor typu x86 s výkonovým číslom podľa benchmarku 
PassMark - CPU Mark 4021 bodov k 11.7.2013, QZ714AV - AMD A8-5500B 
3.2Ghz 4M 65W 

Pamäť : QZ743AV - 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM 

Pevný disk : 
QZ779AV - 500GB 7200 RPM SATA III 6G 3.5 HDD, možnosť pripojenia 
druhého HDD do RAID 1 

Multimédia : 
integrovaná grafická karta s výstupom na dva monitory súčasne cez VGA a 
DP (Radeon HD 7000 series), zvuková karta s vstupom a výstupom vpredu 
aj vzadu (Realtek ALC221) 

Optická mechanika : QZ793AV - SuperMulti ODD, DVDRW DL 

Ethernet adaptér : 
voľné: 1x 10Mbit / 100Mbit / 1000Mbit (gigabitová), s podporou bootovania zo 
siete a wake on lan  

Rozširujúce sloty : 
1x PCI, 1x PCI Express x1, 1x PCI Express x4, a 1x PCI Express x16 
grafické sloty 

Porty/konektory : 

4x – USB 3.0 (zadné) 
4x – USB 2.0 (predné) 
2x – USB 2.0 (predné) 
1x – sériový port RS-232 
2x – PS/2 (farebne označené pre klávesnicu (fialový) a myš (zelený) 
1x– VGA 
1x – DisplayPort 
1x – mikrofónový a slúchadlový (predný) 
1x – Audio-in and Audio-out (zadné) 
1x – RJ-45 
1x – TPM čip 

Klávesnica, optická 
myš : 

B0U00AV - slovenská klávesnica s numerickou časťou, pripojenie cez PS/2, 
BV035AV - optická trojtlačidlová myš s kolieskom, pripojenie cez PS/2. 

Operačný systém : 
Windows 7 Professional 64bit, lokalizovaný SK, určený pre profesionálne 
použitie s možnosťou pripojenia do domény. Operačný systém je v súlade s 
koncepciou budovania IT na MPSVR SR 

Ovládače : stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu PC  (podpora Windows 7 a XP) 

Bezpečnosť : 
Podpora bezpečnostného zámku, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, 
možnosť vypnúť USB porty, TPM čip v.1.2, slot pre bezpečnostný zámok. 

 

 

 



11 
 

 

 

Monitor : 

Monitor rovnakého výrobcu ako je PC z dôvodu kompatibility 
a zabezpečenia jednoduchšieho servisu na jednom mieste/servise,  
odporúčaný výrobcom na použitie s týmto počítačom, C9V75AA - HP 
EliteDisplay E231 23 palcový monitor 1920x1080 s LED podsvietením, 
matný, odozva max. 5ms, jas 250 cd/m2, statický kontrast 1000:1, vstupy 
VGA, DVI-D, DP, USB, náklon -4° až +21°, výšková polohovateľnosť 12cm, 
pivot, stereo reproduktory tvoria s monitorom kompaktný celok, pričom je 
možné ovládať ich hlasitosť. Odporúčanie výrobcu v danej krajine  je 
súčasťou ponuky.  

C9V75AA - HP EliteDisplay E231 23 palcový monitor + NQ576AT - HP LCD 
Speaker Bar  

Certifikát EPEAT Gold je priložený k ponuke, dostupný online na: 
http://ww2.epeat.net/ProductDisplay.aspx?return=searchoptions&action=vie
w&search=true&productid=10041&rating=3&ProductType=2&epeatcountryid
=31&stdid=1 

Reproduktory : integrovaný  

Napájanie : max. spotreba 21,4W + 240W pre celú zostavu vrátane monitora 

Príslušenstvo: napájací kábel na 230V 1,8m, kábel displayport a kábel VGA 

Záruka : 
36 mesiacov v mieste inštalácie s odozvou nasledujúci pracovný deň, 
náhradné diely dostupné min. 5 rokov od zakúpenia zariadenia. 

Farba: matné prevedenie 

 

 

All In One PC 150 ks 

 HP Compaq Elite 8300 AiO NT 23 PC (B2N28AV) 

Parameter : Minimálne požadovaný parameter: 

Prevedenie : prevedenie All-in-One s beznástrojovou údržbou, B2P18AV - súčasťou je stojan  

CPU : 
dvojjadrový mikroprocesor typu x86 s výkonovým číslom podľa benchmarku 
PassMark – CPU Mark 4233 bodov k 11.7.201, B4H77AV- Intel Core i3-3220 3.3G 
3M HD 2500 CPU 

RAM : B2T53AV - 4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB) RAM, 1 voľný slot 

Pevný disk : B2N40AV  - 500GB 7200 RPM 3.5 HDD, rozhranie SATA III 

Multimédiá : 

integrovaná grafická karta (Intel® HD 2500) 

zvuková karta so vstupom a výstupom na boku (IDT 92HD91 ), integrované stereo 
reproduktory, zabudovaná web kamera, zabudovaný mikrofón 

Sieťová karta : sieťová karta s podporou bootovania zo siete a wake on lan (Intel 82579LM GbE ) 

Ďalšie I/O 
porty : 

4x - USB 3.0 (2x bočný, 2x zadný) 
2x - USB 2.0 (2x vzadu) 
2x - PS/2, (1x pre klávesnicu, 1x pre myš) 
1x - mikrofónový (bočný) 
1x - slúchadlový konektor (bočný) 
1x - sériový port RS-232 (zadný) 
1x - Stereo audio výstup (zadný ) 
1x - napájací konektor (zadný) 
1x - RJ-45 (zadný) 
1x - DisplayPort 
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Vstupné 
zariadenia : 

slovenská  klávesnica s numerickou časťou, pripojenie cez PS/2, optická myš 
s kolieskom pripojiteľná cez PS/2 

Operačný 
systém : 

Windows 7 Professional 64 bit, lokalizovaný SK, určený pre profesionálne použitie 
s možnosťou pripojenia do domény. Operačný systém je v súlade s koncepciou 
budovania IT na MPSVR SR 

Ovládače : stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu PC  (podpora Windows 7 a XP) 

Bezpečnosť : 
Podpora bezpečnostného zámku, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť 
vypnúť USB porty, TPM čip v.1.2, slot pre bezpečnostný zámok. 

Zdroj : Interný 230W, 90% účinnosť, aktívne PFC 

Zobrazovacia 
jednotka : 

23" FHD 1920x1080 s LED podsvietením matný zobrazovací panel, náklon -5° až 
+30° 

Certifikáty 
výrobku: 

Certifikát EPEAT Gold je priložený k ponuke, dostupný online na:  
http://ww2.epeat.net/ProductDisplay.aspx?return=searchoptions&action=view&sear
ch=true&productid=8743&rating=3&ProductType=4&epeatcountryid=31&stdid=1 

Záruka : 
36 mesiacov v mieste inštalácie s odozvou nasledujúci pracovný deň, náhradné 
diely dostupné min. 5 rokov od zakúpenia zariadenia. 

Príslušenstvo:  napájací kábel na 230V 1,8 m 

Farba: Matné prevedenie. 

 

0Notebook 50 ks 
 

HP ProBook 6470b (A5H49AV) 

Parameter : Minimálne požadované parametre: 

Procesor : 
typu x86 s výkonom 4010 bodov v benchmarku Passmark k 11.7.2013, 
D3T50AV - Intel Core i5-3230M Dual Core 6470b 

Pamäť : A1G30AV - 4GB, DDR3 s rýchlosťou 1600 MHz, 1 voľný slot 

Pevný disk : A1G34AV - 500GB, 7200 otáčok za minútu, rozhranie SATA II 

Optická mechanika : A1G52AV - mechanika HP podpora zápisu DVD+/-RW DL 

Grafický adaptér : 
integrovaná grafická karta s výstupom na dva monitory súčasne - VGA + 
DP 

Zvukový adaptér : integrovaný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, stereo výstup 

Sieťový adaptér : integrovaný s rýchlosťami 10/100/1000 Mbps fullduplex (Intel 82579V) 

Vstupné zariadenia : 
klávesnica so slovenským popisom so zvýšenou odolnosťou voči poliatiu, 
dotyková ovládacia plocha s konfigurovateľnými tlačidlami + duálne (druhé) 
polohovacie zariadenie integrované v klávesnici. 
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Vstupno-výstupné 
porty : 

1x VGA 
1x DisplayPort (v1.2) 
1x Stereo mikrofonny vstup 
1x Stereo slúchadlový vstup 
1x Napájací konektor 
1x Sekundárny port pre batériu 
1x Dokovací konektor 
1x RJ-45 (sieťový) 
1x 1394a 
2x USB 3.0 
1x USB 2.0 
1x eSATA/USB 2.0 combo port 
webkamera  
1x ExpressCard/54 slot 
1x SD slot (čítačka pamäťových kariet, SD, SDHC, SDXC) 
1x TPM čip 

Zobrazovacia 
jednotka : 

14" display s matným povrchom (A5H25AV), rozlíšenie HD+ (1600x900), 
LED podsvietenie, záruka na žiadny vadný bod 

Bezpečnosť : 
slot pre bezpečnostný zámok proti odcudzeniu, TPM čip v.1.2, možnosť 
zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty 

Batéria : výdrž 8 hod 15 min 

Váha : max. 2,3 kg 

Operačný systém : 
Windows 7 Professional 64 bit, lokalizovaný SK, určený pre profesionálne 
použitie s možnosťou pripojenia do domény. Operačný systém je v súlade 
s koncepciou budovania IT na MPSVR SR 

Ovládače : 
stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu notebooku (podpora Windows 7 
a XP) 

Záruka : 
36 mesiacov v mieste inštalácie s odozvou nasledujúci pracovný deň, 
náhradné diely dostupné min. 5 rokov od zakúpenia zariadenia. 

Príslušenstvo : 

H4J90AA -Taška HP,  H4B81AA -USB optická myš s kolieskom, QY776AA  
- externá klávesnica HP SK, A7E32AA - HP klasická dokovacia stanica s 
vlastným zdrojom a DVI-D a DP video výstupmi, napájací adaptér ako 
súčasť dokovacieho zariadenia, ktorý napája notebook a dokovaciu stanicu 
súčasne, dokovacia stanica pripojiteľná dokovacím portom (nie USB) 
kompatibilná s požadovaným NB, s 4xUSB 3.0,1xDVI-D, 1xDP, audio 
vstupom a výstupom, napájanie NB cez dokovaciu stanicu. 

Farba: Matné prevedenie 

 
 

 

 

Monitor 50 ks 
 

 HP EliteDisplay E231 (C9V75AA) 

Parameter :  Minimálne požadované parametre: 

Typ: C9V75AA - HP EliteDisplay E231, odporúčanie výrobcu priložené k ponuke 

Zobrazovací panel : 
veľkosť 23" FHD, matný povrch, LED podsvietenie, záruka na žiadny vadný 
bod 

Pozorovacie uhly : 170° horizontálne, 160° vertikálne 
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Odozva : 5 ms 

Rozlíšenie : 1920x1080 

Jas : 250 nitov 

Statický kontrast : 1000:1 

Vstupy : VGA, DVI-D, DP (Displayport,) USB 

Polohovanie : náklon -5° až +30°, výšková polohovateľnosť viac ako 12cm, pivot 

Záruka : 36 mesiacov 

Príslušenstvo:  napájací kábel na 230V 

Farba:  Matné prevedenie 

 

 

 

Tlačiareň 50 ks 
 

 HP LaserJet M1536dnf  (CE538A) 

Parameter : Minimálne  požadované parametre: 

Typ: 
Laserové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne 
a faxu pre tlač do formátu A4 - HP LaserJet M1536dnf  (CE538A) 

Rozlíšenie 
kopírovania a tlače: 

Až 600 x 600 dpi (efektívny výstup 1 200 dpi s HP FastRes 1200) 

Rýchlosť kopírovania 
a tlače: 

Až 25 str./min.formátu A4 

Skener: Farebný plochý s automatickým podávačom dokumentov (ADF) na 35 listov 

ZOOM: 25 – 400% 

Formát 
naskenovaného 
súboru: 

JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG 

Rýchlosť vytlačenia 
prvej strany: 

8,5 sekundy z režimu  „ready“ 

Duplex: Áno, automatický 

Pamäť: 128 MB RAM, 

Tlačové jazyky: PCL 6,  PCL 5c, emulácia Postscript Level 3 

Vstupná kapacita: 250 listov 

Odporúčaná 
mesačná 
zaťažiteľnosť: 

2000 strán mesačne 

Rozhranie: Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 

Záruka: 36 mesiacov 

Príslušenstvo: 
Napájací kábel, originálny toner od výrobcu tlačiarne , CD disk so softvérom 
tlačiarne a dokumentáciou, 3 m kábel USB. 
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Multifunkčné zariadenie 4 ks 
 

 HP Colour Laserjet Enterprise CM4540fskm MFP (CC421A) 

Parameter : Minimálne požadované parametre: 

Typ : 
Farebné laserové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – 
tlačiarne a faxu pre tlač do formátu A4, samostatne stojace, CC421A - HP 
Colour Laserjet Enterprise CM4540fskm MFP 

Rozlíšenie 
kopírovania a tlače : 

600x600 dpi 

Pamäť : 1280 MB RAM, 160 GB HDD 

Rýchlosť 
kopírovania a tlače : 

40 strán A4/min. čiernobielo aj vo farbe 

ZOOM : rozsah 25 – 400% 

Funkcie : 

Scan-to-PC, scan-to-email, privátna tlač s overením PIN kódu, možnosť 
kontroly farebnej tlače (určenie užívateľov, ktorí môžu alebo nemôžu tlačiť 
a aplikácie, z ktorej možno alebo nemožno farebne tlačiť), podpora overenia 
užívateľa voči  Active Directory 

Triedenie 
vytlačených kópií: 

áno 

Rýchlosť vytlačenia 
prvej strany: 

S rýchlosťou až 11,5 sekundy pri čiernobielej aj farebnej tlači 

Duplex: Áno, automatický 

Tlačové jazyky: PCL 5, PCL 6, PS level 3 emulácia 

Vstupná kapacita: 2100 listov 

Skener: 
Plochý farebný s automatickým obojstranným podávačom dokumentov 
(ADF) na 50 listov 

Mesačná 
zaťažiteľnosť: 

175 000 strán mesačne 

Rozhranie: 
Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 100Base TX, 1x vysokorýchlostný 
hostiteľský port USB 2.0, 1x vysokorýchlostné zariadenie USB 2.0, 1x RJ-11 
fax 

Záruka: 36 mesiacov 

Príslušenstvo: 3 m kábel USB 

 
 
Snímač čiarového kódu 1531 ks 
 

 Opticon OPR-2001 

  Hodnota 

Typ: Laserový snímač čiarového kódu Opticon OPR-2001 

Svetelný zdroj: 650 nm dióda viditeľného lasera 

Metóda snímania: Bi-directional 
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Rýchlosť 
snímania: 

100 skenov (snímok) za sekundu 

Uhol čítania:  -35° až 0° a 0 až 35° 

Podporované ID 
kódy: 

JAN/UPC/EAN (WPC) vrátane dodatkových kódov, Chinese Post, 
Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 39 Tri-Optic, 
Code 93, Code 128, Code 128 full ASCII, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2 of 
5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean Postal Authority code, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey-
UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen,  Composite codes 

Nastaviteľný 
režim snímania: 

tlačidlový alebo beztlačidlový režim 

Rozhranie: USB-A 

Operačná teplota: -5°C až 50°C (-23F až 122F) 

Skladovacia 
teplota: 

-20°C až 60°C (-4F až 140F) 

Prevádzková 
vlhkosť: 

20 - 85% (nekondenzujúci) 

Skladovacia 
vlhkosť: 

10 - 90% (nekondenzujúci) 

Hmotnosť 
snímača: 

60 g 

Stojan: stojan s nastaviteľnou výškou pre režim Auto-trigger v balení 

Spôsob 
konfigurácie 
snímača: 

cez http rozhranie 

Záruka  24 mesiacov 

 

 

 

 

 

  Ks Jednotková 

cena bez 

DPH v 

EURO 

Jednotková 

cena s DPH 

v EURO 

Celkom bez 

DPH v 

EURO 

Celkom 

DPH  

20% za 

položku 

Celkom s 

DPH v 

EURO 

Osobný počítač 3 620 521,833333 626,20 1.889 036,67 377807,33 2.266 844,00 

Monitor 1 k PC 3 620 213,50 256,20 772 870.00 154 574,00 927 444,00 

All In One PC 150 933,80 1 120,56 140 070,00 28 014,00 168 084,00 

Notebook + dokovacia 

stanica 50 1 054,00 1 264,80 52 700,00 10 540,00 63 240,00 

Monitor 2 k Ntb 50 213,50 256,20 10 675,00 2 135,00 12 810,00 

Tlačiareň 50 277,00           332,40 13 850,00 2 770,00 16 620,00 

Multifunkčné zariadenie A4 4 5 434,60 6 521,52 21 738,40 4 347,68 26 086,08 

Snímač čiarového kódu 1 531 107,1 128,52 163 970,10 32 794,02 196 764,12 

SPOLU 9 075    3.064 910,17 612 982,03 3.677 892,20 
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Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy na nákup výpočtovej techniky, č. spisu: VOB/15/2014-

M_OVO, č. zázn.: 2168/2014 

      Zoznam sídiel úradov práce, ústredia  PSVaR a MPSVR SR s rozpisom pridelených 

osobných počítačov a snímačov čiarových kódov 

      
Kraj 

Čísla po 

okresoch 
Okres Adresa PC 

Snímače 

čiarových 

kódov 

BA 

101 Bratislava I Vazovova 7/a 56 24 

102 Bratislava II Vazovova 7/a 32 9 

103 Bratislava III Junácka 1, BA 19 5 

104 Bratislava IV Karloveská 2 25 7 

105 Bratislava V Kutlíková 17 21 8 

106 Malacky Záhorácka 2940 25 17 

107 Pezinok Komenského 29 28 16 

108 Senec Hurbanova 2 20 7 

kraj BA spolu 226 93 

TT 

201 Dunajská Streda Adorská 41 74 30 

202 Galanta Nová Doba 1408/3 47 23 

203 Hlohovec Jarmočná 3 14 5 

204 Piešťany Krajinská 13, 42 20 

205 Senica Vajanského 17 53 23 

206 Skalica Gorkého 2 23 7 

207 Trnava Jána Bottu 4 67 30 

kraj TT spolu 320 138 

TN 

301 Bánovce nad   Bebravou Sládkovičová 60 2 8 

302 Ilava Mierové nám. 3 23 7 

303 Myjava M.R.Štefánika 561/6 14 4 

304 Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 40 41 20 

305 Partizánske Nám. SNP 151/6 16 20 

306 Povaţská Bystrica Centrum 13/17 36 18 

307 Prievidza Šumperská 1, 69 37 

308 Púchov Štefániková 820 16 5 

309 Trenčín M.R.Štefánika 20 62 27 

 kraj TN spolu 278 146 

NR 

401 Komárno M.R.Štefánika 9 83 29 

402 Levice Ľ.Štúra 53, 84 38 

403 Nitra Štefániková trieda 88 66 41 

404 Nové Zámky F.Kapisztóryho 1 84 45 

405 Šaľa P.Pázmanya 52/21 22 7 

406 Topoľčany Škultétyho 1577/8 20 23 

407 Zlaté Moravce Sládkovičová 3 18 7 

 kraj NR spolu 378 190 

ZA 

501 Bytča Zámok 104 12 5 

502 Čadca Matičné nám. 16-17 64 24 

503 Dolný Kubín Námestie Slobody 1 20 17 

504 Kysucké n. Mesto Litovelská 606 12 6 

505 Liptovský Mikuláš Hodţová 30 43 21 
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506 Martin Mudroňová 22, 57 30 

507 Námestovo Nám. A.Bernoláka 381/4 39 22 

508 Ruţomberok Nám. Slobody 9 36 22 

509 Turčianské Teplice SN P514/122 8 4 

510 Tvrdošín Medvedzie 132 14 7 

511 Ţilina J. M. Hurbana 16 91 32 

 kraj  ZA spolu 395 190 

BB 

601 Banská Bystrica Skuteckého 39 41 24 

602 Banská Štiavnica A.T.Sytnianskeho 1180 15 13 

603 Brezno Rázusová 40 44 21 

604 Detva Štúrová 35 22 7 

605 Krupina ČSA 2190/3 20 7 

606 Lučenec F.Lehára 18 81 36 

607 Poltár Ţelezničná 2 14 5 

608 Revúca Gen.Viesta 1103/4 48 20 

609 Rimavská Sobota M.Tompu 2 35 38 

610 Veľký Krtíš L.madacha 2 45 21 

611 Zvolen M.R.Štefánika 22 50 24 

612 Ţarnovica Bystrická 53 16 7 

613 Ţiar nad Hronom SNP 122 20 10 

kraj  BB spolu 452 233 

PO 

701 Bardejov Dlhý rad 17 64 30 

702 Humenné Kukorelliho 1 66 26 

703 Keţmarok Dr. Alexandra 64 67 24 

704 Levoča Nám. Majstra Pavla 59 23 10 

705 Medzilaborce Cintorínska 657/2 6 3 

706 Poprad Nábreţie Jána Pavla II. 439/16 77 32 

707 Prešov Nám. Mieru 2 100 48 

708 Sabinov Nám.Slobody 87 37 10 

709 Snina Partizánska 1057 26 9 

710 Stará Ľubovňa Ul. 17.novembra 37 20 

711 Stropkov Hlavná 26 12 15 

712 Svidník Sovietských hrdinov 102 22 5 

713 Vranov nad Topľou Nám. Slobody 5 63 30 

kraj PO spolu 598 262 

KE 

801 Gelnica Hlavná 1 20 15 

802 Košice I Ţiţková 21 8 7 

803 Košice II Popradská 74 41 16 

804 Košice III + Košice IV Adlerova 29 60 10 

805 Košice - okolie Staničné námestie 9 114 49 

806 Michalovce Salezianov 1 108 39 

807 Roţňava Štefánikova 112 70 30 

808 Sobrance Michalovská 55 18 10 

809 Spišská Nová Ves Odborárov 53 77 32 

810 Trebišov M.R.Štefánika 73/23 91 40 

kraj KE spolu 608 248 

  MPSVR SR Bratislava Špitálska 4,6 150 31  

  Ústredie PSVaR Bratislava Špitálska 8 215 0 

  Spolu za kraje 3255 1500 

  Celkom  3620 1531 



19 
 

        

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy na nákup 

výpočtovej techniky, č. spisu: 

VOB/15/2014-M_OVO 

č. zázn.: 2168/2014 

 

  
Harmonogram dodávok 

          Číslo 
dodávky 

Lehota dodania Kraj 
PC  

v ks 

monitor 
1 k PC  

v ks 

snímač 
čiarových 
kódov v ks 

notebooky 
v ks 

dokovacia 
stanica v ks 

monitor 2 
k Ntb v ks 

All In 
One PC v 

ks 

multifunkčné 
zariadenie  

v ks 

tlačiareň 
v ks 

výška faktúry za 
dodávku (€ s 

DPH) 

1 do 25.pracovných dní  
od podpísania zmluvy 

MPSVR 
SR 5 5 0 50 50 50 150 4 50   

2 
do 10. pracovných dní  
od dodania 1. 
dodávky BA 226 226 93 0 0 0 0 0 0   

3 
do 10. pracovných dní  
od dodania 2. 
dodávky TT 320 320 138 0 0 0 0 0 0   

4 
do 10. pracovných dní  
od dodania 3. 
dodávky TN 278 278 146 0 0 0 0 0 0   

5 
do 10. pracovných dní  
od dodania 4. 
dodávky NR 378 378 190 0 0 0 0 0 0   

6 
do 10. pracovných dní  
od dodania 5. 
dodávky ZA 395 395 190 0 0 0 0 0 0   

7 
do 10. pracovných dní  
od dodania 6. 
dodávky BB 452 452 233 0 0 0 0 0 0   

8 
do 10. pracovných dní  
od dodania 7. 
dodávky PO 598 598 262 0 0 0 0 0 0   

9 
do 10. pracovných dní  
od dodania 8. 
dodávky KE 608 608 248 0 0 0 0 0 0   

10 

do 10. pracovných dní  
od dodania 9. 
dodávky 

MPSVR 
SR 145 145 31 0 0 0 0 0 0   

do 10. pracovných dní  
od dodania 9. 
dodávky ÚSTREDIE 215 215 0 0 0 0 0 0 0   

SPOLU   3620 3620 1531 50 50 50 150 4 50 0,00 € 
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Príloha č. 4 Kúpnej zmluvy na nákup výpočtovej techniky, č. spisu: VOB/15/2014-M_OVO, č. 

zázn.: 2168/2014 
 
Štruktúrovaný zoznam pre dodávku predmetu zmluvy 

 

 

Poradové 

číslo Predmet dodávky Výrobné číslo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


