
KÚPNA ZMLUVA  

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

neskorších predpisov  

 

 

Kupujúci :  Obec Veľký Biel 

Štatutárny orgán: Anton Danter - starosta 

Sídlo:   Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec  

IČO:   00305146 

DIČ:   2020662303 

IČ DPH:  nie je platcom 

Bankové spojenie: Prima banka a.s. 

Číslo účtu:  SK 74 5600 0000 0018 0372 2001 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Predávajúci:  Škola.sk, s.r.o. 

Štatutárny orgán: Ivan Šlesarik 

Sídlo:   Odborárska 21, 831 02 Bratislava 

IČO:   50 293 893 

DIČ:   2120289468 

IČ DPH:  SK2120289468  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 111027/B.  

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Preambula 

 

     Podkladom tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania uskutočneného v zmysle § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, postupom určeným pre zákazku s nízkou hodnotou, súťažné 

podklady v uvedenom verejnom obstarávaní a ponuka úspešného uchádzača. 

Predávajúci je úspešným uchádzačom verejnej súťaže „zákazky s nízkou hodnotou“ na 

dodávku tovaru predmetu zákazky „Modernizácia učebne Základnej školy vo Veľkom Bieli – 

pomôcky“. 

 

 

Článok I.  

Predmet a účel zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je dodávka  školských pomôcok k 

vybaveniu predmetnej učebne k projektu: Modernizácia učebne Základnej školy vo Veľkom 

Bieli, v zmysle prílohy č. 1- Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá tvoria neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. Zákazka je s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR  a z vlastných zdrojov z rozpočtu obce Veľký Biel, kód výzvy: IROP-

PO2-SC222-2016-13. 

 



1.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať predmet zmluvy v požadovanom množstve 

na miesto dodania vrátane prípadnej inštalácie a zaškolenia v zmysle bodu č. 2.1, 

v požadovanej kvalite uvedenej v článku IV. tejto zmluvy. 

 

   

1.3 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v bode 3.2 tejto kúpnej 

zmluvy. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite 

a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie 

kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka). Predávajúci nemôže poveriť plnením 

predmetu zmluvy inú osobu.  

 

          Článok II. 

        Miesto a čas plnenia  

 

2.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Základná škola Veľký Biel, Školská 568/4, 90024 

Veľký Biel, 900 24. 

  

2.2 Lehota dodania tovaru do miesta plnenia je 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 
 

2.3 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na 

dodacom liste. Kópiu tohto dodacieho listu predávajúci priloží k faktúre. 

 

2.4 Dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady 

tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.  

 

 

           Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

3.1 Cena je určená vzájomnou dohodou v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov v čiastke 26 300,00 eur bez DPH. 

 

  Cena bez DPH:    26 300,00 eur    /slovom: dvadsaťšesťtisíctristo eur/ 

      DPH 20%              5 260,00 eur 

Celková cena s DPH  31 560,00 eur    /slovom: tridsaťjedentisícpäťstošesťdesiat eur/ 

 

 

3.2 Cena predmetu zmluvy vrátane dopravy a prípadnej inštalácie v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov je stanovená v prílohe č.1 k tejto 

zmluve- Špecifikácia predmetu zákazky. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude 

vykonaná jednorázovo, bez preddavkov. 

 

3.3 Úhrada ceny tovaru, vrátane služby spojenej s jeho dodávkou a prípadnou montážou na 

miesto dodania, po dodaní predmetu zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného 

platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za tovar vrátane DPH 

kupujúci uhradí predávajúcemu na základe predloženej faktúry, s lehotou splatnosti 30 dní 

odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. Platobná povinnosť kupujúceho sa 

považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba. 

 



3.4 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený oprávneným zástupcom  

predávajúceho a oprávneným zástupcom kupujúceho, ktorí svojim podpisom potvrdia 

odovzdanie a prevzatie predmetu kúpnej zmluvy v súlade s kúpnou zmluvou. Faktúra musí 

obsahovať náležitosti podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 

predpisov. 

 

3.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 

Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, kupujúci má právo vrátiť ju na doplnenie 

a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre 

kupujúceho začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne 

kupujúceho. 

 

Článok IV. 

Kvalita tovaru, záruky 

 

4.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v dohodnutom množstve a v kvalite podľa 

tejto zmluvy. 

 

4.2 Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je z novovýroby. Príslušné technické 

podmienky alebo normy budú uvedené na dokladoch, na ktorých bude uvedený aj mesiac 

a rok výroby. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy záruku v zmysle sprievodnej 

dokumentácie. 

 

4.3 Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na: 

- množstvo tovaru (vnútro obalový nedostatok) do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru 

v mieste plnenia, 

- inštalácia (montáž) tovaru – v záručnej dobe, 

- kvalita tovaru – v záručnej dobe. 

 

4.4 Oprávnenú reklamáciu vybaví predávajúci do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 

 

4.5 Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu  

      po zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. 

 

 

Článok V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

5.1 Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy po jeho dodaní do miesta plnenia   

podľa článku II. bodu 2.1 a vlastnícke právo po zaplatení kúpnej ceny na účet   

predávajúceho. 

 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za škodu, zmluvná pokuta 

 

6.1 Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú osobami zúčastnenými na odovzdávaní 

a preberaní predmetu zmluvy zo strany kupujúceho. 

 



6.2 Pokiaľ vznikla predávajúcemu škoda zapríčinená kupujúcim je kupujúci povinný škodu   

nahradiť. 

 

6.3 Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu škodu spôsobenú osobami zúčastnenými na 

odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy zo strany predávajúceho. 

 

6.4 Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu zo záväzkového vzťahu je povinná 

nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane. Svojej zodpovednosti sa zbaví v takom 

prípade, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť. 

 

6.5 Kupujúci je oprávnený žiadať od predávajúceho úrok z omeškania v prípade, ak 

predávajúci nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne. Výška úroku z omeškania je 

0,03% z hodnoty nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania dodávky.  

 

6.6 Predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu úrok z omeškania v prípade, ak kupujúci 

nevykoná úhradu za predmet zmluvy v lehote splatnosti, teda riadne a včas. Výška úroku 

z omeškania je 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania platby.  

 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady 

 

7.1 Predávajúci je zodpovedný za to, že predmet zmluvy bude dodaný podľa podmienok tejto  

      zmluvy. 

 

7.2 Predávajúci je zodpovedný za vady a nedostatky predmetu zmluvy v čase odovzdania 

kupujúcemu. 

 

7.3 Reklamáciu vád zistených pri preberaní predmetu zmluvy je kupujúci povinný uplatniť pri 

jeho preberaní alebo bezodkladne po ich zistení v mieste svojho sídla najneskôr do piatich 

pracovných dní od prevzatia predmetu zmluvy. 

 

7.4 Reklamáciu vád po prevzatí predmetu zmluvy je kupujúci povinný uplatniť 

u predávajúceho písomne. 

 

7.5 Kupujúci v prípade oprávnenej reklamácie má právo na odstránenie vád zistených na 

predmete zmluvy do piatich pracovných dní od zistenia vád pri preberaní, alebo po 

dodatočnom predložení na reklamáciu. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim  po jej zverejnení na webovom  sídle kupujúceho. 

 

8.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy je príloha č. 1- Špecifikácia predmetu 

zákazky. 



 

8.4 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, podpísaných 

oprávnenými  zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

8.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami  Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 

 

8.7 Zmluvné strany si obsah zmluvy prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

Veľký Biel, 14.05.2019                                           Bratislava, 13.05.2019 

 

 

 

 

–––––––podpísané––––––––––––––                   –––––––––podpísané––––––––––– 

                 za kupujúceho      za predávajúceho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky  

 

 
 



Obec Veľký Biel 

Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec 

Špecifikácia predmetu zákazky - POMÔCKY 

     

P.č. 
Špecifikácia predmetu zákazky - názov 

ks JC v € bez DPH JC v € s DPH  Spolu v  € s DPH 

1 

Interaktívna tabuľa (vrátane softwaru) s integrovanou 

keramickou tabuľou s posuvnou konštrukciou a 

ultrakrátkym dataprojektorom 
1 

1 800,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € 

2 

Počítač - Intel Core i5 6400 Skylake, RAM 8 GB DDR4. 

 NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB, SSD 128 GB + HDD    

2 TB 5400 otáčok, DVD, čítačka kariet, DVI, HDMI, 

DisplayPort, USB 3.0, USB klávesnica a myš, 

Windows 10 Home 64-bit (AT3-715 W FR500W) 

 
 

1 

1 300,00 € 1 560,00 €  1 560,00 € 

3 

Vizualizér - ohybné rameno, rozlíšenie 1920x 1080p, 

zoom, optika 12, 30 snímok za sek., VGA, USB, HDMI, 

vstavaný mikroskop, SD/SDHC, oblasť snímanie 

297x420 mm, vstavaná dióda LED 

 
1 

580,00 € 696,00 € 696,00 € 

4 

Tablet- MT8127 Quad Core 1,3 GHz, dotykový 10,1" 

1280x800 IPS, RAM 1GB, interná pamäť 8GB, 

microSD až 64 GB, Wi-Fi, bluetooth 4.0, 2 x kamera 2 

MPx + 0,3 MPX, Micro USB, 4060 mAh batéria, 

Android 5.0 

9 

170,00 € 204,00 € 1 836,00 € 

5 Mikroskop - zväčšenie 40- 1400x s dotykovým 

displejom je kombinovaný mikroskopom s výstupom na 

LCD obrazovku s uhlopriečkou 4,3in (11 cm), 5MP 

snímač, spodné a vrchné osvetlenie 

5 

240,00 € 288,00 € 1 440,00 € 

6 

Mikroskop - digitálny mikroskop MDK - biologický 
mikroskop Celestron s priblížením od 40x až 600x. 
Objektívy: 3-4x, 15x, 30x- Rozmery: 133 mmx 
79mmx 248 mmx. Váha: 624g. Osvetlenie 

16 

65,00 € 78,00 € 1 248,00 € 

7 Merací systém PASCO Sensorium 8 1 350,00 € 1 620,00 € 12 960,00 € 

8 

PASCO senzor C02 - senzor plynného C02. Meriaci 

rozsah: 0-100 000ppm. Presnosť merania 100ppm resp. 

10 % z meranej hodnoty. Max meracia frekvencia                

10Hz 

 
1 

485,00 € 582,00 € 582,00 € 

9 

PASCO senzor napätia a prúdu. Rozsah merania napätia 

+/- 10V. Rozlíšenie 5 mV (max. jednosmerné napätie 10 

V). Rozsah pre meranie prúdu +/- 1A. Rozlíšenie 500µA 

(Ri < 0,9Ω). Max. meriaca frekvencia 1 kHz 

9 

220,00 € 264,00 € 2 376,00 € 

10 

PASCO senzor EKG - Rozsah merania napätia 0-45 V. 

Rozlíšenie 4,5 µV. Frekvencia snímania (50-200Hz) pri 

srdečnej frekvencii 47 až 250 tepov/min. 

 
1 

290,00 € 348,00 € 348,00 € 

11 PASCO senzor krvného tlaku - rýchle a jednoduché 
meranie systolického a diastolického krvného tlaku 
(mmHg) a srdečnej frekvencie (puls v tep/min.). 
Štandardná pažová manžeta, nafukovací rukáv s 

pretlakovým ventilom. 

1 

220,00 € 264,00 € 264,00 € 

12 
Geologická sada minerálov - set v drevenej kazete so 40 

až 50 kusmi minerálov 

1 

115,00 € 138,00 € 138,00 € 

13 

Horniny - obsah: žula, ryolit, diorit, andezit, bazalt 

čadič, rula, svor, fylit, bridlica, mramor, vápenec, 

pieskovec, kremenec a pod. 
1 

100,00 € 120,00 € 120,00 € 



14 Preparačné súpravy - pre školské experimentálne účely 16 
30,00 € 36,00 € 576,00 € 

15 
krycie sklíčka: 18x18 mm. Sila skla: 0,13-0,17 mm. 

Balenie 200 ks 
20 

5,00 € 6,00 € 120,00 € 

16  Kostra človeka - skutočná veľkosť, ohybná 1 450,00 € 540,00 € 540,00 € 

17  

Modely - BIO: pľúca, chrup, kolobeh vody, stupnica 

tvrdosti, oko, krvný obeh, stavce, zub, koža, bunka, 

živočíšna bunka, mikropreparáty 

 
1 

 
1050,00 €          

1 260,00 € 1 260,00 € 

18  Chemické laboratórne pomôcky - destilačná aparatúra 9 190,00 € 228,00 € 2 052,00 €  

29  Chemické laboratórne pomôcky - laboratórne sklo 1 420,00 € 504,00 € 504,00 € 

20  

Skriňa na chemikálie: 1950 x 950 x 500 mm, 4 vaňové 

police, farba korpusu šedá, dverí žltá. Tvar políc pre 

zachytenie unikajúcich kvapalín, objem zachytených 

kvapalín je 4 x20l a 1x30l pre hlbšiu vaničku na dne 

skrine. 

1 

250,00 € 300,00 € 300,00 € 

21 
Školská digitálna váha - horná medza váživosti do 500g. 

Rozmer vážiacej plochy - 150 mm. 8 
50,00 € 60,00 € 480,00 € 

Cena montáže v € bez DPH:  
Celková cena v € bez DPH: 26 300,00 € 

DPH: 5 260,00 € 

Celková cena v € s DPH: 31 560,00€ 

(za celý predmet zákazky)  
Vypracoval: Mgr. Mária Hagarová 
Dňa: 07.03.2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


