
Číslo zmluvy kupujúceho: 2021-0255-1213610 
Číslo zmluvy predávajúceho: 

1.1 

KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá podl'a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako .Obchodný zákonník") 
(ďalej len "zmluva") 

Kupujúci: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Šíra 'lee, MBA, podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Juraj Saktor, vrchný riaditeľ úseku ICT 
technických: Dušan Kollár, vedúci odboru podpory ICT 

(ďalej len .kupujúci" alebo "SEPS") 

1.2 Predávajúci: SYNCHRONIX, a.s. 
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel Sa, Vložka č. 4696/B 

IČO: 
DIČ : 
IČDPH· 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIC (SWIFT) 

Menom spoločnosti koná: 

31 605 052 
2020444338 
SK2020444338 
Tatra banka, a.s. 
SK56 11 OO 0000 0026 2753 5593 
TATRSKBX 

Ing. Martin Kukol', predseda predstavenstva 
Mgr. Branislav Stríženec, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Marek Sarňák, Account manager 
technických: Ing. Marián Paluška, riaditeľ divízie riadenia IT a 

infraštruktúry 

(ďalej len "predávajúci") 

(ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je výberové konanie a ponuka predávajúceho 
ako úspešného uchádzača zo dňa 17.8.2021. 

111. PREDMETZMLUVY 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu používané a opotrebené zariadenia 
výpočtovej techniky v zmysle Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy 
(ďalej len .tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru. 

3.2 Popis obstarávanej výpočtovej techniky je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
3.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu 

cenu. 

IV. ČAS A MIESTO A PLNENIA 

4.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar podľa článku 111. zmluvy v termíne do 15 dní od 
účinnosti tejto zmluvy. Zariadenia výpočtovej techniky budú kupujúcemu odovzdané na 
základe preberacieho protokolu. 

4.2 Miestom dodania tovaru je: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A. Bratislava a sídla 
externých objektov kupujúceho. 

V. CENA 

5.1 Cena za dodávku tovaru v rozsahu článku 111 . tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a je doložená kalkuláciou predávajúceho. 

5.2 Cena za dodanie tovaru podfa čl. 111. je 275 296,83 € bez DPH, 
Slovom dvestosedemdesiatpäťtisícdvestodeväťdesiatšesť EUR a osemdesiattri centov 
bez DPH. 

5.3 K cene bude fakturovaná sadzba DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Právo na zaplatenie ceny tovaru vzniká predávajúcemu riadnym splnením svojho 
záväzku voči kupujúcemu. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň potvrdenia prevzatia 
dodaného tovaru na preberacom protokole v súlade s čl. VIli. tejto zmluvy. 

6.2 Cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví a 
doručí kupujúcemu do 15 dní po prevzatí tovaru kupujúcim. 
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6.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona o DPH, označenie čísla 

zmluvy podľa evidencie kupujúceho a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód 
štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA). Súčasťou faktúr je preberací 
protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3 tejto zmluvy, je 
kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry kupujúcemu. 

6.5 Na účely fakturácie sa zmluvné strany dohodli na používaní elektronickej formy 
fakturácie. 

6.6 Faktúra bude zasielaná z e-mailovej adresy fakturv@synchronix.sk. Elektronická 
faktúra doručená z inej e-mailovej adresy sa nepovažuje za elektronickú faktúru 
doručenú kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za doručenú 
v elektronickej forme výlučne na adresu efakturv@sepsas.sk. Elektronická faktúra 
doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručenú 
kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy. 

6. 7 Kupujúci podpisom tejto zmluvy udeľuje predávajúcemu súhlas v zmysle ustanovenia § 
71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej 
forme. 

6.8 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

6.9 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej 
faktúry má predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR 
+ 8% p.a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije 
hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. Ak 1M 
EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 
1M EURIBOR rovný nule. 

VIl. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

7. 1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a podpisom Preberacieho 
protokolu pod l' a čl. VIli., bodu 8.3 tejto zmluvy. Týmto okamihom na kupujúceho 
prechádza aj nebezpečenstvo škody na tovare. 

7.2 Nakol'ko predmetom kúpy je používaný a opotrebený tovar, Predávajúci predáva tovar 
a Kupujúci ho kupuje v stave v akom stojí a leží ku dňu a podpisu Preberacieho 
protokolu. Predávajúci voči Kupujúcemu nezodpovedá za žiadne vady tovaru 
a neposkytuje Kupujúcemu žiadnu záruku za akosť tovaru. Tým nie je vylúčené 
uplatňovanie existujúcich práv zo záruk za tovar poskytovaných tretími stranami -
napr. výrobcom tovaru voči poskytovatel'om takej záruky. 
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VIli. DODACIE PODMIENKY 

8.1 Predávajúci dodá kupujúcemu podrobný popis obstarávanej výpočtovej techniky 
vrátane sériových čí siel zariadení a identifikačných údajov osôb, ktoré majú predmetnú 
techniku v užívaní. 

8.2 Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpisom Preberacieho protokolu osobou 
oprávnenou rokovať vo veciach technických v zmysle čl. 1. , bodu 1.1 zmluvy. 

8.3 Vlastnícke právo k predmetu plnenia prechádza na kupujúceho dňom protokolárneho 
prevzatia tovaru. 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

9.2 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou 
osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len .. zákon o slobodnom prístupe k informáciám"), zmluvné 
strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a 
faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojich ust. § Sa a § 5b. 

9.3 Pri plnení zmluvy je predávajúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak predávajúci, resp. jeho 
subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnost'ami , ktoré sú vykonávané v rámci 
plnenia predmetu zmluvy kupujúcemu škodu, predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu 
nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

9.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

9.5 Ak jedno alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo 
čiastočne neúčinnými alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutá účinnost' alebo 
vykonatel'nost' ostatných ustanovení. V takom prípade sa predpokladá, že namiesto 
neúčinného ustanovenia bolo dohodnuté také účinné ustanovenie, ktoré v právne 
prípustnom rozsahu zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. To isté platí 
aj pre prípadné medzery v tejto zmluve. 

9.6 Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 - Zoznam obstarávanej výpočtovej techniky 

Príloha č. 2 - Preberací protokol 

9.7 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre kupujúceho 
a jedno vyhotovenie pre predávajúceho. 

9.8 S poukazom na skutočnost', že v rámci dodávky tovaru môže dochádzal' k 
spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, predávajúci je povinný dodať tovar 
tak, aby bola dodávka plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov. 
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ktoré ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len "Legislatíva o ochrane osobných 
údajov") v zneni ich prípadných neskorších zmien. Predávajúci je povinný dodať 
tovar tak, aby najmä avšak nielen obsahoval účinné bezpečnostné, technické, resp. 
iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti 

a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov. 

9.9 Predávajúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke 
spoločnosti SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a 
ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti 
SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9.1 O Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej 
plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na 
znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave dňa .. 

Za kupujúceho 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Kupna zmluva - Odkup techniky od spoločnosti SYNCHRONIX. a s 

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

Za predávajúceho: 

Ing. ~1anm 1'\UKOI 

predseda predstavenstva 

Mgr. Branislav Stríženec 
člen predstavenstva 
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Príloha č. 1 - Zoznam obstarávanej výpočtovej techniky 
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Príloha č. 2 

Preberací protokol 

zo dňa o prebratí zariadení výpočtovej techniky v súlade s Kúpnou zmluvou - Odkup 

techniky od spoločnosti SYNCHRONIX, a. s .. 

Číslo zmluvy kupujúceho: 

Číslo zmluvy predávajúceho: 

l. Zmluvné strany 

1 .1 Kupujúci: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 

Sídlo: 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu/Kód banky: 2620191900/11 OO 

IČO: 35829141 IČ DPH: SK2020261342 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sa, Vložka č. 2906/B 

1.2 Predávajúci: SYNCHRONIX, a. s. 

Sídlo: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Bankové spojenie: Tatra banka, a,s, 

IČO: 
31 605 052 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Sa, Vložka č. 4696/B 

ll. Predmet plnenia 

2. 1 Predávajúci dodal kupujúcemu zariadenia výpočtovej techniky v nrzsre uvedenom 

rozsahu a prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k týmto zariadeniam. 

~~--.,~-
""' .r'. '~ ..... ::l~ ...... ~· . .:.. ': :_;: ~--

·~,. ~-:'·· ....... ~~ 
.a.:. ••• ....... "; 

Pracovná stanica (Desktop) celkovo 
226 

DELL Optiplex 3040 
3 

DELL Optiplex 3050 
168 

DELL OptiPiex 5060 
12 

lenovo ThinkCentre M710s 
36 

Lenovo ThinkCentre M720s 
7 

Notebook - štandardný s príslušenstvom celkovo 310 

DEll latitude 5400 
23 

DEll latitude 5410 
61 

DEll latitude 5480 
99 

DEll latitude 5490 
28 

DEll latitude 5511 
1 

DEll latitude 5580 
7 

DELL latitude E5450 
21 

Dell latitude E5470 
10 

DHL latitude E5570 
2 

Lenovo ThinkPad L480 
58 
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1 Príloha č. 2 

l 
( 

Notebook - nadJtandardný- celkovo 31 

DELL Latitude 7200 10 

DELL Precision 7710 1 

DELL Precision 7740 1 

DELL XPS 13 3 

DELL XPS 15 1 

Lenovo ThinkPad P71 12 

Microsoft Surface Pro 2 

Surface Book 2 1 

Tlačiareň A4 bw celkovo 69 

Lexmark CX317dn 1 

DELL B116Snfw 7 

DELL B1260dn 49 

HP Laser Jet P203Sn 1 

HP Laser Jet 4250dtn 2 

HP U M479fdn 1 

HP U Pro P1102 l 

HP OfficeJet 7000 l 

Lexmark MS317dn 2 

LEXMARK MX310dn MFP Mono 4 

Multifunkčné zariadenie A4 color celkovo 31 

Canon MF643Cdw 3 

Canon MF645Cx 1 

DELL 215Scn/cdn 1 

DELL C2665dnf ll 

DELL ES14DW 6 

HP LaserJet Pro 400 Color M47Sdn l 

HP laserJet Pro M1212nfw MFP Printer l 

HP Officejet Pro X576dw l 

Lexmark CX410de Color 6 

Druhý LCD monitor 62 

3G/4G modem 38 

Cestovný replikátor 19 

Externá DVD mechanika 44 

2.2 Predávajúci dodal kupujúcemu podrobný popis obstarávanej výpočtovej techniky 
vrátane sériových čísiel zariadení a identifikačných údajov osôb, ktoré majú predmetnú 
techniku v užívaní. 

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

Za kupujúceho: Za predávajúceho: 

Dušan Kollár 
vedúci odboru podpory ICT 
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