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KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa ~ 409 a nasl. Obchodného zákonnika v znení neskoršich predpisov

či. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci:
Obec Lozorno
Hlavná 1, 90055 Lozorno
IČO: 00304905
DIČ: 2020643669
V zastúpeni: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce.
telefón: 02/6920 4311
fax: 02/6920 4312
e-mail: obec@lozorno.sk
bankové spojenie: Prima Banka as.
číslo účtu: IBAN SK34 5600 0000 0032 0374 7001
(d‘aiej len „Kupujúci“)

Predávajúci:
LittleLane, a.s.
Osadná 111831 03 Bratislava
zastúpený: Mgr Peter Moravčík, predseda predstavenstva
Mgr. Peter Nižnanský, člen predstavenstva
iČO: 50385 011
DIČ: 2120307442
IČDPH: SK2120307442
telefón : ±421 905 450 790

e-mail : niznansky@littleIane.eu
bankově spojenie: Tatra banka, as.
číslo účtu: SK 37 11000000 0029 4402 3946
zapisaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislva I., vložka č. 6411/B, oddiel: Sa
(d‘aiej len „Predávajúci“)
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či. II
PREDMET ZMLUVY
1.
2.
3.
4.

Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov podľa špecifikácie uvedenej v prilohe Č. 1 tejto zmluvy.
Súčasťou zákazky je aj dovoz, kompletizácia, clo, balenie, nakládka, vykládka, montáž,
umiestnenie, ožívenie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie užívateľov, skúšky, revizie a podobne,
pokiaľ je to pre konkrétny výrobok relevantné.
Dodaný tovar musí byť nový, nepoužitý, v originálnom obale a vyhotoveni s príslušnými
dokumentami a musí splňať zákonné požiadavky O certifikácii výrobkov ak je to relevantné.
Predávajúci k predmetu plnenia dodá aj:
návod k obsluhe a údržbe v slovenskom resp. v českom jazyku. Návod k obsluhe musí
byť dodaný ku každému výrobku, pri ktorom je to relevantné,
zaškolenie zamestnancov, ktori budú vykonávať obsluhu zariadení,
kompietnú technickú dokumentáciu pri zariadeniach, pri ktorých je to relevantně.
Kupujúci sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy prevziať dodaně tovary a zariadenia
a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.
-

-

-

5.

Či. Ill.
TERMÍN PLNEN1A A MIESTO DODANIA

1.
2.

Predávajúci sa zavšzuje dodať Predmet plnenia v termíne do 30. 08. 2019.
Predávajúci dodá Predmet plnenia, špecitikovaný v Článku II. tejto zmluvy na základe dodacieho
listu a pisomného preberacieho protokolu podľa bodu 4. tohto Článku zmluvy. Predávajúci
kupujúcemu vopred (minimálne 5 pracovných dni) písomne (poštou, e-mailom) oznámi, kedy mu
Predmet plnenia dodá. Pripúšťa sa aj Čiastkové dodanie tovaru, avšak predmet zmluvy musí byť
dodaný najneskůr v zmysle bodu 1. tohto Článku. Predlženie lehoty dodania je neprípustné.

3.

Pokiaľ kupujúci zisti pri preberaní, že odovzdávaný Predmet plnenia nezodpovedá špecifikácii
v prílohe zmluvy, podmienkam stanoveným v kúpnej zmluve, resp. Predmet plnenia bude
odovzdaný bez požadovaných dokladov, je kupujúci oprávnený neprevziať Predmet plnenia
a dohodnúť s predávajúcim náhradný termín odovzdania.

4.

Pri odovzdani a prevzati Predmetu plnenia bude spísaný „Protokol o odovzdani a prevzati“, ktorý
bude vyhotovený v dvoch rovnopisov —jeden pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.
Miesto dodania Predmetu plnenia je Základná škola Lozorno, StaniČná 631, 900 55 Lozorno.
Dodaním Predmetu plnenia sa rozumie jeho odovzdanie predávajúcim a prevzatie kupujúcim
v mieste dodania.

5.

6.

Kupujúci je povinný zabezpeČiť prítomnosť osoby, ktorá je oprávnená v mene kupujúceho Predmet
plnenia prevziať.

či. IV.
KÚPNA CENA
1.

Kúpna cena za predmet plnenia je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona Č. 18/1 996 Z.z.
o cenách v zneni neskoršich predpisov ako cena maximálna nasledovne:
Cena bez DPH

12 239,55 EUR

20% DPH

2447,91 EUR
2z9

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební zŠ Lozorno

—

čast‘ IKT

Cena vrátane DPH
14 687,46 EUR
(slovom: štrnásťtisicšesťstoosemdesiatsedem EUR a štyridsaťšesť centov)
2.

Objednávateľ Sa zaväzuje, že dlelo dokončené bez závad a riadne odovzdané prevezme a zaplatí
zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Čl.V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
Kúpna cena bude uhradená kupujúcim na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Predávajúci
má právo vystavíť faktúru po riadnom splnením dodávky podľa tejto zmluvy. Riadnym splnenim
dodávky sa rozumie dodanie Predmetu plnenia v dodacej lehote do miesta dodania. Prilohou
faktúry bude dodací list a ‚Protokol o odovzdanĺ a prevzatr.
2.

Lehota splatnosti faktúrje 30 dní od dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra (daňový doklad), ktorú predávajúci vystaví podra
predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, bude obsahovať tieto údaje:
a) presné označenie predávajúceho a kupujúceho, ich sĺdlo, adresa, IČO a IČ DPH,
b) označenie „faktúra“ a jej čĺslo,
c) čĺslo zmluvy a deň podpisu zmluvy,
d) predmet plnenia a deň jeho splnenia,
e) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry,
fl označenia peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho, na ktorý treba previesť úhradu
faktúry,
g) zástupcom kupujúceho potvrdený Protokol o odovzdaní a prevzati, ktorý bude tvoriť
prílohu faktúry,
h) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH,
i) právnu formu, označenie registra a číslo zápisu predávajúceho,
j) podpis oprávnenej osoby predávajúceho,
k) mé údaje dodatočne požadované kupujúcim.

4.

Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke označenej slovom »Faktúra. Pri faktúre, ktorá
nie je doručená osobne alebo doporučene nemožno vymáhať penále z omeškania preplatenia
faktúry.

5.

Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov zodpovedá v plnom rozsahu predávajúci.

6.

Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným prikazom.

7.

V pripade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený
vrátiť faktúru predávajúcemu do piatich dni Od riadneho doručenia na doplnenie a uvedením
nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto pripade sa preruši plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
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či. Vl.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSt ZA VADY
1.

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a akosť dodaných tovarov a zariadeni v dížke minimálne
24 mesiacov alebo dlhšiu, vzmysle Prílohy č. 1 vecnej špecifikácie predmetu zmluvy alebo
v zmyle záručného listu výrobku, podľa toho, čo je dlhšie. Záručná doba začina plynúť V deň
odovzdania a prevzatia predmetu pinenia.
-

2.

Podmienkou záruky je riadna obsluha a údržba jednotlivých častí Predmetu plnenia v súlade
s návodom na obsluhu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na rýchlo opotrebovateľné diely a na
defekty, vzniknuté v dósledku nehód alebo nesprávnym uživanim Predmetu plnenia.

3.

Predávajúci sa zavázuje, že dodaný Predmet plnenia bude bez vád a v dobe jeho prevzatia
kupujúcim a po dobu trvania záručnej lehoty bude spčsobilý na použitie a bude spíňať vlastnosti
stanovené platnými normami a zmluvou.

4.

Prípadné reklamácie uplatnĺ kupujúci reklamačným listom, v ktorom uvedie číslo faktúry, resp.
Dodacieho listu a dóvod reklamácie.

5.

Reklamáciu posúdi predávajúci do 10 pracovných dni. V pripade opodstatnenej reklamácie sa
predávajúci zaväzuje reklamovanú vadu odstrániť do 10 pracovných dni od uznania rekiamácie.

6.

V pripade, že sa zmluvné strany nemčžu zhodnúť na riešenĺ reklamácie, určí predávajúci so
súhiasom kupujúceho nezávislého znalca. Stanovisko znalca je pre obe strany záväzné. Náklady
na posudok nesie strana, ktorej stanovisko brániace zhode nebolo správne, pripadne sa od
posudkom zistenej skutočnosti viac odlišuje.

7.

Nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia
Predmetu plnenia v mieste dodania.

Čl. VII.
VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU PLNENIA
1.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že kupujúci nadobudne vlastnicke právo k Predmetu plnenia
jeho zaplatením.

Či. VIII
SANKCIE
1.

V prípade, že predávajúci nedodržĺ dodaciu lehotu Predmetu plnenia, zaväzuje sa, že zaplatí
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 05% z ceny nedodaného Predmetu plnenia za každý deň
omeškania. Tým nebude dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody.

2.

V pripade, ak predávajúci nedodá predmet plnenia zákazky kupujúcemu do uplynutia dodacej
lehoty, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, zaplatí kupujúci predávajúcemu úrok
z omeškania vo výške 005% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.

4.

Prijímateľ sa zavšzuje zabezpečiť v rámci závázkového vzťahu s Dodávateľom /Predávajúcim
právo Kupujúceho bez akýchkoľvek sankcii odstúpiť od zmluvy 5 Predávajúcim v prípade, kedy
ešte nedošlo k plneni zo zmluvy medzi Kupujúcim a predávajúcim a výsledku administratívnej
finančnej kontroly poskytovatel‘a finančnej kontroly Poskytovatela neumožňuju financovanie
výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov alebo mých postupov.
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5.

Ak predávajúci Po podpise tejto zmluvy Od ne) odstúpi z dóvodov na svoje) strane, zaplatí
kupujúcemu pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny.

6.

Ak je predávajúci v omeškaní s vybavením reklamácie, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo
výške 0,5% Z ceny reklamovaného tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo
kupujúceho na náhradu škody. Pod vybavením reklamácie sa rozumie dátum pisomného
potvrdenia kupujúceho o prevzatĺ opraveného/nového tovaru/zariadenia.

Či. ix.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENjA
1.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
príloha Č. I vecná špecifikácia predmetu plnenia

2.

priloha Č. 2 cenová špecifikácia predmetu pinenia
Kupujúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho a dodávaným tovarom, prácami a
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
prispevku medzi prislušným riadiacim orgánom a kupujúcim a to oprávnenými osobami, najmá:
Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
Útvar následnej finančnej kontroly a nim poverené osoby,
-

-

-

-

-

-

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finanČnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
osoby prizvané orgánmi, uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.

3.

Zmluva nadobúda platnost dňom jej schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.

4.

Zmluva nadobúda účinnost‘ Po kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly a súčasne
nasledujúci deň Po jej zverejneni v zmysle ustanovení zákona Č. 211/2000 Z. z., o slobodnom
pristupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o siobode informácií)
a Obchodného zákonníka.

5.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkol‘vek sankcii odstúpit‘ od zmluvy s úspešným
uchádzačom/Predávajúcim v pripade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi verejným
obstarávateľom a úspešným uchádzačom/Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej
kontroly neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb alebo
mých postupov.

6.

Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený a povinnosťou kupujúceho
zverejniť túto zmluvu v zmysle zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode nformácií) v zneni neskoršich predpisov.

7.

Obidve zmluvné strany súhlasia so zverejnenim zmluvy.

8.

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú ustanovené touto zmluvou, sa nadia prĺslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov a ostatnými
všeobecne záväznými a platnými právnymi predpismi.

9.

Zmluvu možno meniť a dopÍňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov schválených
a podpisaných oboma zmluvnými stranami.
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10.

Táto zmluva je vypracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy si ponechá predávajúci
a tn rovnopisy si ponechá kupujúci.

Ii.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zrnluvu riadne prečitali, jej obsahu a účinkom znej vyplývajúcim
porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Lozorne dňa 13.05.2019

V

~ dňa

Pred~
Mgr. Pewí Nižnanský

Kupujúci
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno
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Vecná špecifikácia zmluvy

Časť 3— Informačno-komunikačné technológie

P~Č.

.

.

Názov vydavku

Merná
jednotka

Množstvo

Špecifikácie

Obstaranie IKT učebne
Minimálna špecifikácia interaktívny projektor
ovládaním dvoma interaktívnymi perami,
s podporou 3D zobrazovania, technológia OLP
s nativnym rozlišením min. WXGA (1280x800),
svetelným výkonom min. 3300 ANSI Iumenov
a kontrastom min. 10000:1. Hodnota Throw ratio
max. 0,35:1, vertikálna korekcia
Iichobežnikového skreslenia min. +1-40°, offset
120%. Zabudované reproduktory min. 2xlOW,
konektivita min. HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45,
RS-232 a Audio-In (Mini Jack). Interaktivita
zabezpečená 2 interaktivnymi perami, ktoré sů
súčasťou projektora. Požaduje sa záruka min. 5
rokov na projektor a 3 roky (max. 2000 hod.) na
lampu. Min. špecif~kácia na tabuľu Biela,
keramická magnetická tabuľa s matným difúznym
povrchom zaručujúcim znižený stupeň odrazu
svetla lampy projektora (D max. 1,2). Rám hliník
so zaoblenými plastovými spojkami v rohoch.
Rozmer tabule 200x1 20cm (šírka x výška).
Minimálna špecitikácia sada softérov k
interaktivnemu projektoru pozostávajúca
z 2 programov pre vytváranie a zdieranie
interaktívnych prezentácii s databázou animácií
a obrázkov vo vysokom rozlišeni. Zdieľanie
interaktívnych prezentácií je okamžité a na strane
žiakov si nevyžaduje inštaláciu žiadneho
dodatočného softvéru. Adaptér na pripojenie
tabletu, inteligentného telefónu a PC k projektoru,
podpora Full HD, samostatné napájanie cez
USB, pripája sa cez 1-IDMI vstup. Montážna sada
určená k inštalácfl interaktívneho projektora 5
adaptérom a projekčnej tabule pevne na stenu.
PC s min. parametrami: dvojjadrový procesor
Cpu mark 3075, min. 2,4GHz, RAM min. 4GB,
HDD 32GB, čitačka SD kariet, Ethernet LAN
10I100/1000, WiFi 802.llb/g/n, Bluetooth 4.0,
konektivita min. : 3xUSB 3.0, HDMI, audio 3,5mm
Jack, RJ-45, OS: WINDOWS 10 LED monitor
min. 18,5“, 16:9, DVI alebo HDMI konektor USB
klávesnica + myš
-

5

42

lnteraktívny
projektor +
projekčná tabuľa
+ interaktivne
pero

sada

1,000

-

-

-

43

Softvér k
interaktivnemu
projektoru
vrátane adaptéra
pre bezdrótový
prenos obrazu a
montážnej sady

44

Učiteľské PC

ks

1,000

sada

1,000
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Klienske stanice
(vrátane
základného
príslušenstva
monitor,
klávesnica, myš)
pre žiaka

46

zázemie pre
učiteľov
(notebook)

-

~~t~kW
(multifunkčná
tlačiareň)

časť lIC

sada

17,000

PC s min. parametrami: dvojjadrový procesor
procesor CPU Mark 3075, min. 2,4GHz, RAM
min. 4GB, HDD 32GB, čítačka SD kariet, graf.
karta, Ethernet LAN 10/100/1000, WiFi
802.llbig/n, Bluetooth 4.0, konektivita min.:
3xUSB 3.0, HDMI, audio 3,5mm Jack1 RJ-45,
OS: WINDOWS 10 LED monitor min. 18,5“, 16:9,
DVI alebo HDMI konektor USB klávesnica + myš

ks

2,000

Zázemie pre učitel‘ov (notebook) Notebook
15,6“ matný displej, rozlišenie 1920x1080p, RAM
4GB,
úložný OS,
priestor
SSD,
DVD RW
mechanika,
WIN 128GB
10, WiFi,
Bluetooth
-

Zázemie pre
~

—

ks

1,000

Zázemie
učiteľov (multifunkčná
tlačiareň)
Tlačiareň pre
s multifunkciou:
technológia
tlače
atramentová, formát A4, tlač, kopírka, skener,
fax,
pripojenie
na LAN
aj cez WiFi, dotykový
displej,
2 zásobníky
papiera
Minimálna špecifikácia 3D tlačiareň, softvér, 3D
tlačiareň, tlačová plocha 200x 200x 200mm,
-

48

3D tlačiareň,
softvér

súbor

1,000

49

Školský server,
kabeláž,resp.
wifi, softvér

sada

1,000

-

operačný
systém,
kancelársky balík
(textový
~

aeditor,
tabuľkový
program
na tvorbu
prezentácii),
ďalšĺ e-Iearning
softvér

oolkový0.05mm,
modelovacĺ
priestor
8000cm3,
hrúbka
vrstvy
tryska
0.4mm,
tlačový
materiál:
struna 1.75mm ABS,
PLA,
Petty,
Laywood,
Laybrick; Technológia tlače FDM; LCD displej,
USB 2.0
Min. špecifikácia školský server, kabeláž,
softvér Operačný systém WIN SERVER pre
školský server
-

Min. špecifikácia Operačný systém pre školský
servers licenciami pre 17 stanic (učiteľský PC ±
16 žiackych stanic), Balík MS Office 2016 alebo
vyššie pre školy pre 17 stanic (učiteľský PC + 16
-

sad a

1,000

8z9

žiackych
stanic), e-learning
softvérCorinth
(referenčné
priklady: mozaBOOK
Classroom,
Classroom, alebo ekvivalenty) s licenciou na min.
5 rokov alebo bez časového obmedzenia pre
všetky zariadenia. Zaškolenie k dodanému SW
vIektorom
slovenskom
jazyku
oficiálne certifikovaným
od jeho
výrobcu.

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Lozorno

—

časť IKT

Priloha Č. 2 Cenová špecifikácia zmluvy
-

Časť 3— lnformačno-komunikačné technológie

P.Č.

Názov výdavku

Obstaranie IKT učebne
Interaktívny
projektor +
42
projekčná tabuľa
+ interaktívne
pero
Softvér k
interaktívnemu
projektoru
43
vrátane adaptéra
pre bezdrótový
prenos obrazu a
montážnej sady
44
Učiteľské PC
Klienske stanice
(vrátane
základného
45
prislušenstva
monitor,
klávesnica, myš)
pre žiaka
Zázemie pre
46
uČiteľov
(notebook)
Zázemie pre
-

Jednotk.
cena Eur
bez DPH

.Jednotkcena
Eur s DPH

Celková
Ez
DPH

Celková
cena
Eur s DPH

je no a

Množstvo

Sada

1.000

1 000,00

1 200,00

1 000,00

1 200,00

Ks

1,000

122,50

147,00

122,50

147,00

Sada

1,000

513,00

615,60

513,00

615,60

Sada

17,000

241 ‚55

289,86

4 106,35

4 927,62

ks

2,000

325,00

390,00

650,00

780,00

ks

1,000

80,00

96,00

80,00

96,00

~

uciteľov
(multifunkcna
tlačiareň)

48

3D tlačiareň,
softver
Školský server,
kabeláž,resp.
wifi, softvér
Operačný
systém
kancelársky balík
(textový

sůbor

1,000

832,50

999,00

832,50

999,00

Sada

1,000

1 630,20

1 956,24

1 630,20

1 956,24

aeditor,
tabuľkoW
program
na tvorbu
prezentácií),
další e-learning
softvér
SPOLU

Sada

1,000

3 305,00

3 966,00

3 305,00

3 966,00

12 239,55

14 68746

49

‚

‚

~

