
Kúpna zmluva č.  1449/2015  

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov a na základe Rámcovej dohody č. 1201/2013 zo dňa 16.10.2013  

 

medzi zmluvnými stranami: 

na strane predávajúceho:   

názov:      AutoCont SK a.s. 

sídlo:      Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

zastúpený:     Ing. Milan Futák, podpredseda predstavenstva 

IČO:      36396222 

Bankové spojenie:    Slovenska sporiteľňa, a.s. 

IBAN:      SK53 0900 0000 0050 3080 8601 

Zodpovedný za technickú stránku:  Stanislav Šlesarik 

E-mail:     

(ďalej aj ako „predávajúci“) 

 

a 

 

na strane kupujúceho: 

názov:      Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:      Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 

Zastúpená:     Ing. Igor Federič 

      vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  

IČO:                 00151513         

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica Bratislava 

IBAN:                 SK96 8180 0000 0070 0006  0195 

Zodpovedný za technickú stránku:     Ing. Branislav Világi  

E-mail:       

(ďalej aj ako „kupujúci“) 

 

  

 

 

Čl. I Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa 16.10.2013 uzavrel predávajúci ako dodávateľ na jednej strane a kupujúci ako 

objednávateľ na druhej strane Rámcovú dohodu č. 1201/2013 ako výsledok verejného 

obstarávania, ktoré obstaral verejný obstarávateľ – kupujúci postupom verejnej súťaže 

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoVO“)  na 

predmet zákazky „Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu“, 

ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 70/2013,  

č. 5429- MST dňa 10.04.2013 (ďalej len „rámcová dohoda“). 

 

2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s rámcovou dohodou a za podmienok 

v nej stanovených. 

 

3. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah 

vyplývajúci z rámcovej dohody a z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom. 

Kupujúci nenesie zodpovednosť za právne vzťahy predávajúceho voči tretím osobám, 

pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak. Predávajúci nenesie zodpovednosť za právne 

vzťahy kupujúceho voči tretím osobám, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.   

 



4. Predávajúci vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na dodanie predmetu 

kúpy. Právna subjektivita predávajúceho je preukázaná výpisom z Obchodného registra. 

 

 

Čl. II Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti  

so záväzkom predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy identifikovaný v prílohe  

č. 1 tejto zmluvy a so záväzkom kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu 

cenu podľa čl. III tejto zmluvy. 

 

2. Predávajúci sa v nadväznosti na ods. 1 tohto článku zmluvy zaväzuje, za podmienok 

stanovených rámcovou dohodou a touto zmluvou: 

a) dodať kupujúcemu predmet kúpy identifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej 

neoddeliteľnou súčasťou, 

b) v rozsahu podľa potrieb kupujúceho inštalovať predmet kúpy v mieste jeho dodania, 

c) zaškoliť obslužný personál kupujúceho, 

d) vykonávať záručný servis. 

 

 

3. Kupujúci sa v nadväznosti na ods. 1 tohto článku zmluvy zaväzuje, za podmienok 

stanovených rámcovou dohodou a touto zmluvou, uhradiť po prevzatí predmetu kúpy 

cenu v súlade s čl. III tejto zmluvy. 

 

 

Čl. III Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet kúpy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s rámcovou 

dohodou a so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov 

vo výške  167 402,33 EUR bez DPH (slovom: stošesťdesiatsedemtisícštyristodva EUR 

dvadsaťdva Centov bez DPH), 200 882,80 EUR s DPH (slovom: 

dvestotisícosemstoosemdesiatdva EUR osemdesiat Centov s DPH). Jednotkové ceny 

predmetu kúpy sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou 

súčasťou. 

 

2. V cene podľa ods. 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady spojené so splnením 

záväzku predávajúceho podľa čl. II ods. 2 tejto zmluvy. 

 
3. Predávajúci po dodaní predmetu kúpy vystaví faktúru, ktorej prílohou musí byť 

kupujúcim potvrdený dodací list a doručí ju kupujúcemu. Faktúra musí spĺňať náležitosti 

daňového dokladu v zmysle č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších právnych predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového 

dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci 

ju vráti predávajúcemu na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne 

plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry kupujúcemu.   

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujúcemu. 

 

5. Úhrada peňažných plnení bude vykonávaná v mene euro. Platba podľa ods. 1 tohto 

článku zmluvy sa vykoná bezhotovostne v peňažných ústavoch. 

 



6. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania vyfakturovanej sumy z účtu 

kupujúceho na účet predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci 

nevystavuje na úhradu  preddavkové zálohové faktúry. 

 

 

Čl. IV Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy a poskytnúť služby súvisiace s dodávkou 

predmetu kúpy do miesta plnenia predmetu zmluvy, ktorým je Úrad vlády Slovenskej 

republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v lehote dodania, do 10 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Naloženie, dopravu predmetu kúpy na miesto 

určené kupujúcim a jeho vyloženie zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby 

bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. 

 

3. Prevzatie predmetu kúpy v mieste plnenia potvrdí kupujúci svojím podpisom na dodacom 

liste.  Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu zároveň záručný list, pokiaľ záručný 

list nie je nahradený dodacím listom. 

 

4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy podpisom dodacieho listu. 

 

5.  Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy, ktorý spĺňa technickú špecifikáciu podľa 

prílohy č. 1 tejto zmluvy, bez faktických a právnych vád, v dohodnutej akosti, novo 

vyrobený, spĺňajúci normy STN, vrátane všetkej dokumentácie potrebnej 

k prevádzkovaniu/užívaniu predmetu kúpy. 

 

6. Záručná doba na predmet kúpy, ktorú garantuje predávajúci je 48 mesiacov, ak nie je 

jednotlivo určená inak v prílohe č. 1 tejto zmluvy a začína plynúť dňom prevzatia 

predmetu kúpy kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať počas plynutia záručnej 

doby záručný servis. 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád na predmete kúpy, kupujúci nahlási 

vady emailom alebo telefonicky  predávajúcemu, a to bez zbytočného odkladu po ich 

zistení. Kupujúci následne zašle písomné oznámenie o vadách predávajúcemu, ktoré musí 

obsahovať najmä: 

a) číslo kúpnej zmluvy 

b) názov, označenie a typ reklamovaného predmetu kúpy a jeho sériové (príp. licenčné) 

číslo 

c) popis vady 

d) miesto, kde sa reklamovaný predmet kúpy nachádza 

e) voľbu nároku z uplatnenia vád predmetu kúpy. 

 

8. Predávajúci sa zaväzuje po emailovom alebo telefonickom nahlásení vád nastúpiť na 

vykonanie záručného servisu v čase definovanom v prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu 

kúpy spolu s jednotkovými cenami tejto zmluvy. 

 

9. Kontaktnou osobou predávajúceho na účely uplatnenia nároku z vád predmetu kúpy je: 

Monika Štócová, e-mail:  t.č.:  

Kontaktnou  osobou kupujúceho na účely uplatnenia nároku z vád predmetu kúpy je: Ing. 

Branislav Világi, e-mail:  t.č.:  

 



10. Ustanovením ods. 6 a 7 tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo kupujúceho uplatniť si 

nárok z vád predmetu kúpy v zmysle ustanovení § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

11. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením ceny za predmet kúpy má predávajúci 

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

omeškania. 

 

12. V prípade porušenia záväzku predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy riadne 

a včas, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny predmetu kúpy. 

 

13. V prípade omeškania predávajúceho nastúpiť a vykonať záručný servis na predmete kúpy 

v termínoch podľa rámcovej zmluvy má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

10,- € za každý aj začatý deň. 

 

14. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania je povinná zmluvná strana uhradiť 

oprávnenej zmluvnej strane do 14 dní od ich uplatnenia. 

 

 
Čl. V Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia všetkých záväzkov z nej 

vyplývajúcich. 

 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 

b) písomnou výpoveďou. Kupujúci je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

druhej zmluvnej strane. 

c) okamžitým písomným odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia 

záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy. 

 

3. Na účely tejto zmluvy sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy 

rozumie: 

a) porušenie záväzku predávajúceho dodať predmet kúpy riadne a včas 

b)  porušenie záväzku predávajúceho podľa čl. IV ods. 8 tejto zmluvy  

c) porušenie záväzku kupujúceho zaplatiť cenu podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy 

d) iné porušenie záväzku zmluvnej strany, ktoré sa za podstatné považuje v zmysle 

zákona. 

 

4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej 

strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej 

zmluvnej strane. 

 

5. Pri odstúpení od zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti 

zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať 

všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. 

 

 

Čl. VI  Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 



 

2. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou 

kupujúceho zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom  

na Úrade vlády SR,  a to v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon  

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  

a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2011. 

 

3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných 

dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Zmluvné strany berú na 

vedomie znenie § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013 a zaväzujú sa 

k vzájomnej informačnej povinnosti pri postupe podľa citovaných ustanovení. 

 

4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  

 

5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude 

tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa 

nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými 

stranami.  

 

6. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a 

vzájomným rokovaním.  Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú 

príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.   

 

7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene 

dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta 

doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje 

sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia 

písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú 

zmluvnú stranu. 

 

8.  V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 

alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 

zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 

skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná 

strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v 

tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.    

 

9. V prípade rozhodnutia predávajúceho o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja 

podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok 

dodávateľa, jeho vstupe do likvidácie, je predávajúci povinný preukázateľne oznámiť 

kupujúcemu uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej 

účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.    

 

10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 

päť rovnopisov, a predávajúci jeden rovnopis. 

 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto 

zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 



nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú 

svojimi podpismi  tejto zmluvy. 

 

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 Príloha č. 1  - Špecifikácia predmetu kúpy spolu s jednotkovými cenami 

  

 

V Bratislave, dňa........................                    V Bratislave, dňa............................ 

 

 

 

 

 

Za predávajúceho:       Za kupujúceho: 

 

Ing. Milan Futák 

Podpredseda predstavenstva 

 

Ing. Igor Federič 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

  

 

 

  



Príloha č. 1  - Špecifikácia predmetu kúpy spolu s jednotkovými cenami 

 

Popis Počet 
Jednotková cena 

bez DPH 

Celkom bez 

DPH 

HP 5900AF-48XG-4QSFP+ Switch 

(HPE Foundation Care 24x7 wDMR SVC, 4 Hr Onsite Response, 

Holidays Covered) 36M 01.01.2016 31.12.2018 

2 19 569,00 € 39 138,00 € 

HP 58x0AF 300W AC Power Supply 4 320,29 € 1 281,16 € 

INCLUDED: HP 58x0AF 300W AC Power Supply Europe - 

English localization 
4 incl. 

 

HP 58x0AF Bck(pwr)-Frt(ports) Fan Tray 4 136,94 € 547,76 € 

SFP transceiver 1,25Gbps 1000BASE-T, UTP Cat5, 100m, RJ-45, 

0 až 70°C, 3,3V, HP kompatibilný (SFP-TXHPA JD089B OEM) 
20 25,40 € 508,00 € 

QSFP+ transceiver 41,2Gbps,40GBASE-LR4,SM,10km,(4x10G 

CWDM DFB, 4x10G PIN), 3,3V,3,5W, LC Duplex, HP 

kompatibilný, 0 až 70°C (QSFP-LR4-HPA) 

4 1 259,00 € 5 036,00 € 

SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 

1310nm, LC Duplex, DMI diagnostika, HP/H3C kompatibilný 

((JD094B OEM) 

48 93,65 € 4 495,20 € 

SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 20km, 1310nm 

(FP), LC duplex, 0 až 70°C, 3,3V, DMI, HP kompatibilní (SPS-

7120WHPA JD119B OEM) 

20 19,90 € 398,00 € 

Expert č. 3 – Systémový inžinier č. 2 (Implementačné práce) 56 106,63 € 5 971,28 € 

CISCO 4 Line IP Phone With Display, PoE and PC Port 

(SPA504G), záruka 12M 
350 94,00 € 32 900,00 € 

Cisco SPA500S Expansion Module, záruka 12M 10 47,50 € 475,00 € 

ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES, 

Cisco SMARTnet (SNT) 8x5xNBD 36M 
2 4 394,81 € 8 789,62 € 

ASA 5525-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, 3DES/AES, 

SSD, Cisco SMARTnet (SNT) 8x5xNBD 36M 
2 6 886,95 € 13 773,90 € 

HP Z440 Workstation (Intel Xeon E5-1650v3), 16GB, 256GB, 

DVD, záruka 36M 
6 1 939,17 € 11 635,02 € 

HP Z440 Workstation (Intel Xeon E5-1620v3), 16GB, 256GB, 

DVD, záruka 36M 
6 1 551,86 € 9 311,16 € 

TH930-010 - Basic Tech Support, 9-6 M-F - 1 year 2 2 457,00 € 4 914,00 € 

HP ProOne 400 G2, i3-6100T, 20" FHD Touch, Intel HD, 4GB, 

500GB, DVDRW, MCR, a/b/g/n+BT, KLV+MYS, záruka 36M 
22 658,94 € 14 496,68 € 

Klavesnica s citackou kariet - HP USB CCID SmartCard 

Keyboard, záruka 12M 
22 49,45 € 1 087,90 € 

Projektor Epson projektor EB-1970W, 3LCD, WXGA, 5000ANSI, 

10000:1, USB, 2xHDMI, LAN, Wifi, záruka 36M 
1 1 236,00 € 1 236,00 € 

NOBO 4:3 TRIPOD SCREEN 1500 x 1138 mm, manuálne plátno 

matné biele na trojnožke, záruka 36M 
1 52,75 € 52,75 € 

Konica Minolta Bizhub 3300P+PF-P12 1 530,37 € 530,37 € 

Prenosný počítač Typ 3 HP Elitebook 8470p 1 873,60 € 873,60 € 

MFZ Farba A4 Typ 1 - Minolta Bizhub c3350 1 2 659,34 € 2 659,34 € 

MFZ Farba A3 Typ 2 - Konica Minolta bizhub C454 1 7 291,59 € 7 291,59 € 

Celkom bez DPH 167 402,33 € 

Výška DPH 33 480,47 € 

Celkom s DPH 200 882,80 € 

 




