
Rámcová dohoda č. 1201/2013 

o dodávke výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu 

(ďalej len „dohoda“) 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Čl. I  Účastníci dohody 
 

1.1. na strane objednávateľa 

1.1.1 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 

Číslo účtu:                 7000060195/8180 

Zodpovedný za technickú stránku:    Ing. Branislav Világi  

E-mail:     branislav.vilagi@vlada.gov.sk 

(ďalej len „objednávateľ 1“) 

 

1.1.2 

názov:               Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Sídlo:     Kollárova 8 

                                                        917 02 Trnava 

Zastúpená:    Ing. Ivan Ištvánffy 

     generálny riaditeľ  

IČO:                004215624         

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:                7000342942/8180 

Zodpovedný za technickú stránku:    Ing.  Ivan Ištvánffy 

E-mail:      info@nases.gov.sk 

(ďalej len „objednávateľ 2“)  

(objednávateľ 1 a/alebo objednávateľ 2 ďalej aj ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2. na strane dodávateľa 

názov:     AutoCont SK a.s. 

Sídlo:     Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

Za spoločnosť konajú:   Ing. Milan Futák 

     Podpredseda predstavenstva 

E-mail:    info@autocont.sk 

peňažný ústav:               Slovenská sporiteľňa, a.s.  

číslo účtu:                      5030808601/0900 

IČO:      36396222    

DIČ:      2020105428 

Spoločnosť je zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 

4953/B 

(ďalej len „dodávateľ“) 

alebo (spolu objednávateľ a dodávateľ ďalej aj ako „účastníci dohody“) 

 



Čl. II Úvodné ustanovenia 

 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

 
2. Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu  ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 

obstaral verejný obstarávateľ - objednávateľ 1, postupom verejnej súťaže súlade s § 81 a nasl. 

zákona o verejnom obstarávaní 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. 4. 2013.  

 

3. Účastníci dohody sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový 

vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa bude spravovať týmto zákonom. Objednávateľ nenesie 

zodpovednosť za právne vzťahy dodávateľa voči tretím osobám. Dodávateľ nenesie 

zodpovednosť za právne vzťahy objednávateľa voči tretím osobám, ak v tejto dohode  nie je 

stanovené inak. 

 

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

zákazky. Objednávateľ vyhlasuje, že je právnickou osobou oprávnenou uzavrieť túto dohodu. 

Právna subjektivita dodávateľa je preukázaná výpisom z Obchodného registra. 

 

 

                                                         Čl. III  Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je úprava rámcových práv a povinností účastníkov dohody 

v súvislosti so záväzkom dodávateľa dodať objednávateľovi výpočtovú techniku, zariadenia a iný 

spotrebný materiál (ďalej len „tovar“) a v prípade potreby poskytnúť objednávateľovi s tým 

súvisiace servisné služby a záväzkom objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť 

dodávateľovi cenu určenú v súlade s článkom IV tejto dohody. 

2. Predmetom tejto dohody v zmysle ods. 1 tohto článku dohody je dohoda účastníkov 

najmä o: 

2.1 jednotkových cenách tovaru v zmysle prílohy č. 1 tejto dohody 

2.2 cenách za hodinu práce experta poskytujúceho objednávateľovi služby súvisiace s dodávkou 

tovaru v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto dohody 

2.3 mechanizme určovania výšky mesačnej leasingovej splátky a určovania zostatkovej ceny 

predmetu leasingu pri uzatváraní čiastkovej dohody o finančnom nájme s právom kúpy 

prenajatej veci 

2.4 podmienkach uzatvárania čiastkových zmlúv 

2.5 podmienkach dodávky tovarov iných ako špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto dohody 

2.6 o ostatných právach a povinnostiach účastníkov dohody. 

3. Dodávateľ bude dodávať tovar, poskytovať s tým súvisiace servisné služby a dávať tovar 

do užívania na základe a za podmienok stanovených v čiastkových zmluvách uzatvorených 

v súlade s touto dohodou.  

4. Konfigurácia a technické parametre tovaru sú uvedené v prílohe č. 2 tejto rámcovej 

dohody. 

5. Pri uzatváraní jednotlivých čiastkových zmlúv počas doby platnosti tejto dohody sa 



objednávateľ môže s  dodávateľom dohodnúť na modifikácii technických parametrov tovaru 

zohľadňujúcej technický vývoj a výhodnosť pre  objednávateľa. 

 

Čl. IV Cena 

 

1. Predpokladaná maximálna celková cena za plnenie uskutočnené na základe čiastkových 

zmlúv uzatvorených v súlade s predmetom tejto dohody je  stanovená v súlade s podmienkami 

uzavretia tejto dohody a predchádzajúceho verejného obstarávania vo výške 4 000 000,00  EUR 

(slovom: štyri milióny EUR)  bez DPH.  

 

2. Celková cena za plnenie uskutočnené na základe čiastkových zmlúv uzatvorených 

v súlade s predmetom tejto dohody je závislá od výšky vyčleneného finančného limitu na 

dodávku tovarov a poskytovanie služieb po dobu platnosti tejto dohody. V cene sú zahrnuté 

všetky náklady súvisiace s plnením záväzku dodávateľa podľa tejto dohody. Objednávateľ nie je 

povinný vyčerpať vymedzenú čiastku v plnej výške. 

 

3. Jednotkové ceny za dodávku tovarov a poskytovanie s tým súvisiacich servisných služieb sú 

stanovené dohodou účastníkov dohody v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších právnych predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov. 

4. Jednotkové ceny tovaru a ceny za hodinu poskytovania servisných služieb sú 

maximálnymi cenami po dobu plnenia tejto dohody, zahŕňajú  všetky náklady dodávateľa 

spojené so splnením jeho záväzku voči objednávateľovi (najmä celkové dopravné náklady, 

inštaláciu v mieste dodania a zaškolenie v sídle objednávateľa) a sú uvedené v prílohe č. 1 tejto 

dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

5. Ceny ostatného tovaru ponúkaného dodávateľom neuvedené v prílohe č. 1 tejto dohody sú 

uvedené v cenníku dodávateľa, ktorý je počas platnosti tejto dohody dodávateľ povinný doručiť 

objednávateľovi najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa jeho aktualizácie. Cenníková cena 

tovaru podľa tohto odseku však nesmie byť vyššia ako priemerná cena predmetného alebo 

porovnateľného tovaru na trhu podľa aktuálnych cenníkov troch relevantných dodávateľov 

v Slovenskej republike. 

6. Vzorec výpočtu výšky mesačnej leasingovej splátky a vzorec na určenie zostatkovej ceny 

predmetu leasingu je nasledovný:  

Mesačná leasingová splátka = LRF x Obstarávacia cena 

Maximálna zostatková cena predmetu leasingu = Odkupný Faktor (OF) v % x Obstarávacia cena.  

 

LRF 2.164% je na osobné počítače, notebooky, monitory, sieťové prvky, príslušenstvo 

k počítačom,  

  

LRF 2.187% na tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje, skenery, servery, záložné 

zdroje, diskové polia, skartovacie zariadenia, projektory a príslušenstvo k týmto zariadeniam 

 

LRF 2.301% na všetko ostatne ako inštalácie, prace, tonery,  

Vyššie uvedené vzorce vyplývajú z úspešnej ponuky dodávateľa a sú záväzné počas trvania tejto 

dohody. 

7. Ďalšie platobné podmienky, podmienky fakturácie a sankčné nároky s tým súvisiace budú 

stanovené v jednotlivých čiastkových zmluvách. 



8. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej ceny z účtu objednávateľa 

na účet dodávateľa. 

9.  Dodávateľ nie je oprávnený v čiastkových zmluvách požadovať zálohové platby; 

objednávateľ neposkytuje preddavok. 

 

Čl. V Čiastkové zmluvy 

 

1. Táto dohoda sa realizuje prostredníctvom uzatvárania čiastkových zmlúv až do 

vyčerpania vyčleneného finančného limitu podľa čl. IV ods. 1 tejto dohody. 

 

2. Čiastkovou zmluvou uzatváranou v rámci tejto dohody sa rozumie: 

2.1 kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

objednávateľom 1 alebo objednávateľom 2 na strane kupujúceho a dodávateľom na strane 

predávajúceho 

2.2 zmluva o finančnom nájme s právom kúpy prenajatej veci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 

a § 489 a nasl. Obchodného zákonníka medzi objednávateľom 2 na strane leasingového nájomcu 

a spoločnosťou CSI Leasing Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava  na strane 

leasingového prenajímateľa. Dodávateľom predmetov leasingu bude dodávateľ podľa tejto 

dohody. 

 

3. Uzatvoreniu čiastkovej kúpnej zmluvy musí predchádzať doručenie písomnej výzvy 

objednávateľa, v ktorej je špecifikované najmä: identifikácia objednávateľa ako budúceho 

kupujúceho, špecifikácia množstva a druhu zariadení výpočtovej techniky, zariadení 

a spotrebného materiálu, v prípade potreby aj objednávateľom navrhovaný rozsah s dodávkou 

tovaru súvisiacich servisných služieb, miesto a objednávateľom navrhovanú lehotu dodania, 

cenu stanovenú v súlade s touto rámcovou dohodu (ďalej len „výzva“). 

 

4. Dodávateľ nie je povinný, v odôvodnených prípadoch a z objektívnych príčin na strane 

dodávateľa, dodržať objednávateľom navrhovanú lehotu dodania uvedenú vo výzve. Dôvody 

nemožnosti lehotu dodržať, prípadné iné výhrady voči obsahu výzvy, je dodávateľ povinný 

písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy; 

v opačnom prípade je dodávateľ povinný v uvedenej lehote zaslať objednávateľovi návrh kúpnej 

zmluvy v súlade so vzorom čiastkovej kúpnej zmluvy, uvedeným v prílohe č. 3 tejto dohody na 

odsúhlasenie, a to mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody. 

 

5. Vzor čiastkovej kúpnej zmluvy je uvedený v prílohe č. 3 tejto dohody, ktorá je jej 

neoddeliteľnou súčasťou. V prípade, ak návrh čiastkovej kúpnej zmluvy vypracovaný 

dodávateľom nebude v súlade s požiadavkami objednávateľa uvedenými v súťažných 

podkladoch, v tejto dohode alebo vo výzve objednávateľa, objednávateľ si vyhradzuje právo 

takýto návrh čiastkovej kúpnej zmluvy neprijať. 

 

6. V prípade, ak dodávateľ nedoručí objednávateľovi návrh kúpnej zmluvy v súlade s 

bodom 4. tohto článku, je objednávateľ oprávnený zaslať návrh kúpnej zmluvy dodávateľovi, 

ktorý sa ho zaväzuje prijať. 

 

7. V prípade, ak dodávateľ bezdôvodne odmietne zaslať objednávateľovi návrh kúpnej 

zmluvy alebo ak dodávateľ v rozpore s touto dohodou odmietne uzatvoriť čiastkovú kúpnu 

zmluvu, ide o podstatné porušenie podmienok dohody, ktoré oprávňuje objednávateľa okamžite 

odstúpiť od rámcovej dohody. Uvedené nemá vplyv na nárok na uplatnenie náhrady škody, ktorá 

objednávateľovi vznikla v príčinnej súvislosti s bezdôvodným odmietnutím uzavrieť čiastkovú 

kúpnu zmluvu. 



 

8. Ustanovenia ods. 3  až 7 sa primerane použijú aj na uzatváranie čiastkovej zmluvy 

o finančnom nájme s právom kúpy prenajatej veci, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4 tejto 

dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

  

9. V prípade uzatvárania dvojstranných čiastkových zmlúv sú účastníci dohody povinní 

informovať o uzavretí takejto zmluvy tretieho účastníka dohody, bezodkladne po nadobudnutí 

účinnosti tejto čiastkovej zmluvy, a to formou zaslania jedného rovnopisu takejto zmluvy.  

 

Čl. VI Miesto, lehota dodania a spôsob plnenia dohody 

a ďalšie zmluvné dojednania 

 

1. Miestom dodania je najmä sídlo objednávateľa 1 alebo objednávateľa 2 uvedené v záhlaví 

tejto dohody, pokiaľ v čiastkovej zmluve nie je stanovené inak. Presné miesto dodania bude vždy 

určené vo výzve objednávateľa podľa článku V ods. 3 tejto dohody. 

 

2. Lehota dodania tovaru je stanovená v čiastkovej zmluve a nesmie byť dlhšia ako 30 dní od 

nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy. 

 

3. Nedodanie tovaru ani v náhradnej lehote, stanovenej dohodou zmluvných strán čiastkovej 

zmluvy, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa uplynutia riadnej lehoty na dodanie, sa 

považuje za podstatné porušenie tejto dohody, ktoré oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť 

od tejto dohody. 

 

4. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi ďalšie náklady súvisiace s dodávkou 

tovaru a jeho inštaláciou, najmä prepravné náklady, náklady na poistenie tovaru. 

5. V prípade nepredvídateľných okolností (najmä vis major), brániacich riadnemu splneniu 

záväzku vyplývajúcemu z tejto dohody a následných čiastkových zmlúv, je účastník dohody, na 

ktorého strane tieto okolnosti nastali, povinný bezodkladne tieto písomne oznámiť druhému 

účastníkovi dohody. 

6. Dodávateľ je povinný dodávať tovar, ktorý spĺňa technickú špecifikáciu podľa prílohy č. 2 

tejto dohody, bez faktických a právnych vád, v dohodnutej akosti, novo vyrobený, spĺňajúci 

normy STN, vrátane všetkej dokumentácie potrebnej k prevádzkovaniu/užívaniu tovaru. 

7. Pokiaľ v čiastkovej kúpnej zmluve nie je stanovené inak, dodávateľ garantuje 2 ročnú 

záručnú dobu na dodaný tovar, pričom táto začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru v mieste 

plnenia jeho protokolárnym odovzdaním. Pokiaľ v čiastkovej zmluve o finančnom nájme 

s právom kúpy prenajatej veci nie je stanovené inak, dodávateľ garantuje záručnú dobu počas 

doby trvania leasingu, pričom záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru 

objednávateľom. 

8. Podmienky uplatnenia nárokov z reklamácii v rámci záručnej doby sú stanovené jednotlivo 

v čiastkových zmluvách. Dodávateľ garantuje nástup na servisný zásah v lehote nie dlhšej ako 3 

pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom a odstránenie vady v lehote nie 

dlhšej ako 10 pracovných dní odo dňa nástupu na servisný zásah.  

9. V prípade porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto dohody podľa čl. V ods. 7 tejto dohody 

má objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny tovaru uvedeného 

vo výzve podľa čl. V ods. 3 tejto dohody. Ďalšie sankčné nároky budú stanovené v jednotlivých 

čiastkových zmluvách uzatváraných na základe tejto dohody.  



10. Dodávateľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzujú umožniť výkon finančnej 

kontroly/auditu najmä nasledovným oprávneným osobám: 

a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku objednávateľovi a ním poverené 

osoby, 

b) útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 

d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ, 

f) poverení zamestnanci objednávateľa. 

 

11. Dodávateľ a každý jeho subdodávateľ je povinný osobám podľa ods. 10 tohto článku 

dohody poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a vytvoriť podmienky pre výkon finančnej 

kontroly/auditu v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (zákon č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody, čiastkových 

zmlúv uzatváraných na jej základe a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

Čl. VII Doba platnosti dohody 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do uplynutia 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu podľa čl. IV ods. 1 tejto dohody. 

 

2. Pred uplynutím doby platnosti tejto dohody podľa ods. 1 tohto článku dohody je možné 

túto dohodu ukončiť:  

a) písomnou dohodou účastníkov dohody, 

b) písomnou výpoveďou. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto dohodu aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

druhému účastníkovi dohody. 

c) okamžitým písomným odstúpením od tejto dohody z dôvodov podstatného porušenia 

záväzku vyplývajúceho z tejto dohody.  

 

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

považuje: 

a) bezdôvodné odmietnutie účastníka dohody uzatvoriť čiastkovú zmluvu, 

b) porušenie záväzku účastníka dohody vyplývajúceho z čiastkovej zmluvy 3 x po sebe, 

c) ak je voči dodávateľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii, 

bol proti dodávateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

d) ak dodávateľ vstúpil do likvidácie, 

e) ak je voči účastníkovi dohody vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 

233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 

zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej 

národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov), 

f) iné porušenie záväzku účastníka dohody, ktoré sa za podstatné považuje na základe 

ostatných ustanovení tejto dohody alebo v zmysle zákona. 

 

4. Odstúpenie od dohody nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka 

dohody, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od dohody, bude doručený druhému účastníkovi 

dohody.  



 

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

účastníkov dohody do dňa účinnosti odstúpenia. Účastníci dohody sú povinní vyrovnať všetky 

pohľadávky a záväzky.  V prípade ukončenia tejto dohody v zmysle článku VII bod 2 

nedochádza automaticky k ukončeniu čiastkovej zmluvy o finančnom nájme s právom kúpy 

prenajatej veci.  

Čl. VIII Záverečné ustanovenia 

1.      Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2.      Dodávateľ podpisom tejto dohody vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou 

objednávateľa zverejniť  túto    dohodu 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 dohode je možné vykonať len formou písomných číslovaných 

dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami účastníkov dohody. 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 účastníkov dohody súvisiace s touto dohodou a v tejto dohode bližšie neupravené, 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  

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

tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto dohody. Predmetné ustanovenie sa nahradí 

platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému účastníkmi dohody.  

6.      Spory týkajúce sa tejto dohody sa účastníci dohody zaväzujú riešiť prednostne dohodou a 

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

všeobecné súdy Slovenskej republiky.   

7.      Miestom pre doručovanie písomností sú adresy účastníkov dohody uvedené v záhlaví tejto 

dohody. Každý z účastníkov dohody je povinný písomne oznámiť druhému účastníkovi dohody 

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 druhému účastníkovi dohody, považuje sa deň 

neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhému 

účastníkovi dohody so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutého účastníka dohody.  

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

spôsobu ich konania za účastníka dohody, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi účastník 

dohody, ktorého sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhému 

účastníkovi dohody a to bez zbytočného odkladu, inak povinný účastník dohody zodpovedá za 



všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musel vynaložiť 

druhý účastník dohody.    

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

podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok dodávateľa, 

jeho vstupe do likvidácie, je dodávateľ povinný preukázateľne oznámiť objednávateľovi 

uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za 

všetky škody z toho vyplývajúce.    

10.       Rámcová dohoda je vyhotovená v ôsmych identických rovnopisoch, z ktorých 

objednávateľ 1 dostane štyri rovnopisy, objednávateľ 2 dva rovnopisy a dodávateľ dva rovnopisy. 

11.      Účastníci dohody vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto dohode je slobodná a vážna, túto 

dohodu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 

inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto dohodou účastníci dohody vyjadrujú svojimi 

podpismi  tejto dohody. 

12.       Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú: 

Príloha č. 1  - Jednotkové ceny predmetu zmluvy 

Príloha č. 2  - Špecifikácia predmetu zmluvy, parametre  

Príloha č. 3 – Vzor čiastkovej kúpnej zmluvy 

Príloha č. 4 – Vzor čiastkovej zmluvy o finančnom nájme s právom kúpy prenajatej veci 

 

 

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

  

  

Za objednávateľa 1: 
Igor Federič 

vedúci ÚV SR 

Za dodávateľa: 

Ing. Milan Futák 

Podpredseda predstavenstva 

AutoCont SK a.s. 
 

 

 

 

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

 

 

 

Za objednávateľa 2: 

Ivan Ištvánffy 

generálny riaditeľ NASES 

 

 

 



                                                                                                 Príloha č.1  

 

Jednotkové ceny predmetu zmluvy 

 

Produkt 

Cena za ks bez 

DPH ks Cena spolu bez 

Cena spolu s DPH 

spolu 

Osobný počítač Typ 1 425,10 € 200 85 020,23 € 102 024,27 € 

Osobný počítač Typ 2 436,80 € 230 100 464,27 € 120 557,12 € 

Osobný počítač Typ 3 599,04 € 50 29 952,08 € 35 942,50 € 

Osobný počítač Typ 4 631,80 € 50 31 590,08 € 37 908,10 € 

Prenosný počítač Typ 1 764,40 € 100 76 440,21 € 91 728,25 € 

Prenosný počítač Typ 2 1 154,40 € 40 46 176,12 € 55 411,35 € 

Prenosný počítač Typ 3 873,60 € 60 52 416,14 € 62 899,37 € 

Príslušenstvo k prenosným 

počítačom Typ 1, 2, 3 288,60 € 80 23 088,06 € 27 705,67 € 

Monitor Typ 1 116,22 € 300 34 866,09 € 41 839,31 € 

Monitor Typ 2 132,60 € 150 19 890,05 € 23 868,06 € 

Monitor Typ 3 148,20 € 50 7 410,02 € 8 892,02 € 

Monitor Typ 4 1 747,20 € 12 20 966,46 € 25 159,75 € 

MFZ Farba A3 Typ 1 18 926,07 € 10 189 260,69 € 227 112,83 € 

MFZ Farba A3 Typ 2 7 291,59 € 10 72 915,94 € 87 499,12 € 

MFZ Farba A4 Typ 1 2 659,34 € 20 53 186,84 € 63 824,21 € 

MFZ ČB A3 Typ 1 12 105,88 € 5 60 529,40 € 72 635,28 € 

MFZ ČB A4 Typ 1 2 636,41 € 5 13 182,04 € 15 818,44 € 

Tlačiareň Farba A4 Typ 1 1 190,77 € 30 35 723,07 € 42 867,69 € 

Tlačiareň Farba A4 Typ 2 2 176,21 € 10 21 762,06 € 26 114,47 € 

Tlačiareň ČB A4 Typ 1 530,37 € 10 5 303,70 € 6 364,44 € 

Tlačiareň ČB A4 Typ 2 1 088,10 € 10 10 881,03 € 13 057,24 € 

Tlačiareň prenosná ČB 208,26 € 10 2 082,61 € 2 499,13 € 

Skener Typ 1 2 339,23 € 5 11 696,13 € 14 035,36 € 

Skener Typ 2 310,44 € 5 1 552,20 € 1 862,65 € 

Server Typ 1 11 419,23 € 5 57 096,15 € 68 515,38 € 

Server Typ 2 5 499,01 € 5 27 495,07 € 32 994,09 € 

Blade server Typ 1 38 652,77 € 6 231 916,62 € 278 299,94 € 

Blade server Typ 2 6 721,82 € 6 40 330,94 € 48 397,13 € 

Blade server Typ 3 10 716,99 € 3 32 150,98 € 38 581,18 € 

Blade server Typ 4 5 085,61 € 3 15 256,84 € 18 308,21 € 

Blade server Typ 5 9 949,92 € 5 49 749,59 € 59 699,50 € 

Blade server Typ 6 6 305,05 € 5 31 525,23 € 37 830,27 € 

Záložný zdroj napájania Typ 1 1 566,71 € 5 7 833,56 € 9 400,27 € 

Záložný zdroj napájania Typ 2 2 486,02 € 5 12 430,11 € 14 916,14 € 

Záložný zdroj napájania Typ 3 3 262,90 € 4 13 051,62 € 15 661,94 € 

UNIX Server Typ 1 62 790,85 € 4 251 163,39 € 301 396,07 € 

UNIX Server Typ 2 23 448,24 € 6 140 689,46 € 168 827,35 € 

Server príslušenstvo Typ 1 73 724,08 € 2 147 448,16 € 176 937,80 € 



Server príslušenstvo Typ 2 9 460,65 € 2 18 921,29 € 22 705,55 € 

Diskové pole Typ 1 32 436,93 € 2 64 873,87 € 77 848,64 € 

Diskové pole Typ 2 121 379,87 € 1 121 379,87 € 145 655,84 € 

Diskové pole Typ 3 51 396,68 € 2 102 793,36 € 123 352,03 € 

Diskové pole Typ 4 117 288,14 € 2 234 576,27 € 281 491,52 € 

Externá disková polica 61 485,07 € 5 307 425,35 € 368 910,42 € 

Sieťové zariadenie Typ 1 38 880,76 € 8 311 046,12 € 373 255,34 € 

Sieťové zariadenie Typ 2 6 449,06 € 5 32 245,29 € 38 694,34 € 

Sieťový Switch Typ 3 114 828,01 € 2 229 656,02 € 275 587,22 € 

Sieťový Switch Typ 4 15 592,24 € 5 77 961,21 € 93 553,45 € 

Sieťový Switch Typ 5 8 916,98 € 14 124 837,78 € 149 805,33 € 

Sieťový Switch Typ 6 16 213,12 € 2 32 426,25 € 38 911,50 € 

Skartovač Typ 1 1 939,09 € 5 9 695,43 € 11 634,51 € 

Wireless access point 413,40 € 50 20 670,06 € 24 804,07 € 

Wireless kontroler 12 284,25 € 1 12 284,25 € 14 741,10 € 

Skartovač Typ 2 861,12 € 5 4 305,61 € 5 166,73 € 

Skartovač Typ 3 320,01 € 5 1 600,03 € 1 920,04 € 

Prenosný dataprojektor s IR 

modulom 644,28 € 15 9 664,23 € 11 597,07 € 

Tonery 2 321,72 € 1 2 321,72 € 2 786,07 € 

Celková cena 3 783 177,24 € 4 539 812,69 € 

 

Sadzba DPH je 20 % na  

Expert 

Cena za 

hodinu 

Počet 

hodín  

Cena spolu 

bez 

Cena spolu s DPH 

spolu 

Expert č. 1 – Technický špecialista 106,63 € 200 21 325,00 € 25 590,00 € 

Expert č. 2 – Systémový inžinier č. 1 106,63 € 256 27 296,00 € 32 755,20 € 

Expert č. 3 – Systémový inžinier č. 2 106,63 € 784 83 594,00 € 100 312,80 € 

Expert č. 4 – Systémový inžinier č. 3 106,63 € 208 22 178,00 € 26 613,60 € 

Expert č. 5 – Architekt riešenia 106,63 € 32 3 412,00 € 4 094,40 € 

 

Sadzba DPH je 20 % na všetkých expertov 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

 

Kúpna zmluva č. XXX/rok 

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

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

XX.XX.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. 

Číslo účtu:     5030808601/0900 

Zodpovedný za technickú stránku:  Stanislav Šlesarik 

E-mail:     stanislav.slesarik@autocont.sk 

(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 

Číslo účtu:                 7000060195/8180 

Zodpovedný za technickú stránku:     Ing. Branislav Világi  

E-mail:       branislav.vilagi@vlada.gov.sk 

(ďalej aj ako „kupujúci 1“) 

 

 a/alebo 

 

názov:   Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Sídlo:      Kollárova 8 

                                                            917 02 Trnava 

Zastúpená:     Ing. Ivan Ištvánffy 

      generálny riaditeľ  

IČO:                 004215624         

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:                 7000342942/8180 

Zodpovedný za technickú stránku:     Ing.  Ivan Ištvánffy 

E-mail:       info@nases.gov.sk 

(ďalej aj ako „kupujúci 2“)  

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

 

 

 

 



Čl. I Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa XX.XX.2013 uzavrel predávajúci ako dodávateľ na jednej strane a kupujúci ako 

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

obstarávania, ktoré obstaral verejný obstarávateľ – kupujúci 1 postupom verejnej súťaže 

v súlade s §81 a nasl. zákona 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. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok predávajúceho v rozsahu podľa prílohy č. 2 

poskytnúť kupujúcemu služby súvisiace s dodávkou a inštaláciou predmetu kúpy, 

spočívajúce najmä v ........................... 

(uplatní sa len v prípade potreby kupujúceho zazmluvniť aj poskytovanie predmetných 

služieb) 

 

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

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

a po poskytnutí služieb súvisiacich s dodaním 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 ......... EUR bez DPH (slovom: ....................eur bez DPH), .............. EUR s DPH 

(slovom: ...................... EUR 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. Cena za poskytnutie služieb súvisiacich s dodávkou predmetu 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 ......... EUR bez DPH (slovom: 

....................eur bez DPH) mesačne, .............. EUR s DPH (slovom: ...................... EUR 

s DPH) mesačne. 

 

5. Poskytovanie služieb súvisiacich s dodávkou predmetu kúpy je predávajúci oprávnený  

fakturovať mesačnými faktúrami podľa rozsahu skutočne poskytnutých služieb 

v príslušnom kalendárnom mesiaci. 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.   

(ustanovenia ods. 4 a 5 sa uplatní len v prípade potreby kupujúceho zazmluvniť aj 

poskytovanie predmetných služieb) 

 

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

kupujúcemu. 

 

7. Úhrada peňažných plnení bude vykonávaná v mene euro. Platby podľa ods. 1 a ods. 4 

tohto článku zmluvy sa budú vykonávať bezhotovostne v peňažných ústavoch. 

 

8. 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 ........................... (najmä: 

Úrad vlády Slovenskej republiky, námestie slobody 1, 813 70 Bratislava a/alebo Národná 

agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava). 

 



2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v lehote dodania, do .. 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. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu služby súvisiace s dodávkou a inštaláciou 

predmetu kúpy špecifikované v čl. II ods. 3 tejto zmluvy bezodkladne po prevzatí 

predmetu kúpy kupujúcim alebo bezodkladne po vzniku skutočnosti, ktorá má za 

následok potrebu vykonania takejto služby. 

(uplatní sa len v prípade potreby kupujúceho zazmluvniť aj poskytovanie predmetných 

služieb) 

 

7. Záručná doba na predmet kúpy, ktorú garantuje predávajúci je ... mesiacov a začína 

plynúť dňom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať 

počas plynutia záručnej doby záručný servis. 

 

8. 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. 

 

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

vykonanie záručného servisu, a to najneskôr do 48 hodín po takomto obdržaní oznámenia 

o vadách na predmete kúpy a vykonať odstránenie vád v lehote do .. dní odo dňa nástupu 

na servisný zásah. 

 

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

Ľuboš Andrus, e-mail: lubos.andrus@autocont.sk, t.č.: +421 2 327 888 29 

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

......................, e-mail: ........................................, t.č.: .............................................. 

 

11. Ustanovením ods. 7 a 8 tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo kupujúceho uplatniť si 

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

 



12. 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. 

 

 

13. 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. 

 

14. V prípade porušenia záväzku predávajúceho poskytnúť kupujúcemu služby súvisiace 

s dodávkou predmetu kúpy riadne, včas a v rozsahu podľa prílohy č. 2, má kupujúci 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške .... eur.  

 

 

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

v termínoch podľa tejto zmluvy má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške ... €. 

 

16. 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. II ods. 3 tejto zmluvy 

(uplatní sa len v prípade potreby kupujúceho zazmluvniť aj poskytovanie 

predmetných služieb) 

c) porušenie záväzku predávajúceho podľa čl. IV ods. 9 tejto zmluvy  

d) porušenie záväzku kupujúceho zaplatiť cenu podľa čl. III ods. 1 a 4 tejto zmluvy 

e) 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 siedmych identických rovnopisoch, z ktorých kupujúci 1 

dostane štyri rovnopisy, kupujúci 2 dva rovnopisy 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 

 Príloha č. 2 - Špecifikácia služieb súvisiacich s dodávkou a inštaláciou predmetu kúpy 

 (uplatní sa len v prípade potreby kupujúceho zazmluvniť aj poskytovanie predmetných 

služieb) 

 

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

  

  

Za predávajúceho:       Za kupujúceho 1: 

  

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

 

 

Za kupujúceho 2: 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 


