
Kúpna  zmluva č. 17 NP - 2019 

 

na dodanie výpočtovej techniky (prenosné počítače)  uzavretá  na základe § 3 zák. č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

1.1  Kupujúci 

Obchodné meno:                         Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Sídlo:                           Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 

                                                             
Štatutárny zástupca:                           Mgr. Janette Motlová 

Osoba oprávnená rokovať 

v technických veciach:                       Ing. Ladislav Šurina 

IČO :                           00681385 

DIČ :                             2020796415 

Bankové spojenie:                              Štátna pokladňa  

Č. účtu:                                               7000630127/8180 

IBAN:                                                 SK 12 8480 0000 0070 0063 0127      

Ć. tel.:                                                 0910 187 717 

                              

 (ďalej len "kupujúci") 

 

a 

 

1.2 Predávajúci :                                  

Obchodné meno:                                Top Soft BSB, s.r.o. 

Sídlo:                                                 Nám. gen. M.R.Štefánika 336 

                                                 906 13 Brezová pod Bradlom 

Adresa :                                               FMFI UK, Mlynská dolina 

                                                            842 48 Bratislava                 

 

Štatutárny orgán:                                 Ing. Rastislav Borovský 

Osoby oprávnené rokovať:  

vo veciach zmluvných:                        Ing. Rastislav Borovský 

vo veciach technických:                      Ing. Rastislav Borovský 

Právna forma:                                      Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v Obchodnom registri:         Okresný súd  Trenčín, v.č. 18763/R 

Bankové spojenie:                           Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:                                           2625430771/1100 

IČO:                                                     36301001 

IČ DPH:                                               SK 2020189204 

IBAN:                                                  SK84 1100 0000 0026 2543 0771 

Číslo telefónu:                                    +421 905 651 381                             

(ďalej len "predávajúci") 

 



 

     Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok  prieskumu trhu podľa § 117   zákona č.  343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesksorších 

predpisov   (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).   

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom  kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je dodanie   prenosných počítačov (ďalej 

len „Výpočtová technika“) podľa požiadaviek objednávateľa.  

2.2 Predávajúci  sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto  zmluve, dodá: 

a) Výpočtovú techniku špecifikovanú v prílohe č.1. 

2.3Predpokladaná hodnota zmluvy je < 70 000,00 bez DPH.  

2.4 Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy  skontroluje a písomne prevezme, zaplatí za jeho 

prevzatie dohodnutú cenu a poskytne predávajúcemu dojednané spolupôsobenie uvedené 

v čl. VIII. 

 

Čl. III 

Termín plnenia predmetu zmluvy 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy špecifikovaný v článku II  

v požadovanom rozsahu v týchto termínoch: 

 

Variant A v počte 70 ks 

 

 

najneskôr do 31.01.2020 

Variant B v počte 30 ks  

 

3.2 Ak predávajúci pripraví predmet zmluvy alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred 

dohodnutým termínom, zaväzuje sa kupujúci predmet zmluvy prevziať aj v skoršom 

ponúknutom termíne. 

Čl. IV 

Cena 

4.1 Cena za dodanie predmetu zmluvy musí byť  stanovená v zmysle  zákona č. 18/1996 Zb. 

o cenách v znení neskorších predpisov. V cene sú zahrnuté aj služby súvisiace s dodaním 

a vyskladnením tovaru.   

4.2 Zmluvná cena za celý predmet zákazky je: 

4.2.1 Cena bez DPH 68 527,50 EUR 

4.2.2 DPH 13 705,50 EUR 

4.2.3 Cena spolu s DPH 82 233,00 EUR 

 



4.3 Do ceny predmetu obstarávania uvedeného v čl. II bode 2.2 písm. a) bude prípustné 

premietnuť: 

4.3.1 zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu. 

4.4 V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.5  Cena predmetu zmluvy musí obsahovať  

4.5.1  všetky náklady súvisiace s plnením požiadaviek uchádzačom, uvedených 

v prílohe č. 1, 

4.5.2 všetky náklady uchádzača, spojené s balením dovozom, dodaním a vyskladnením 

predmetu zmluvy v sídle kupujúceho. 

 

Čl. V 

Platobné podmienky 

5.1 Cenu za dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 2.2 uhradí kupujúci na základe 

faktúry, ktorú predávajúci vystaví a odošle kupujúcemu  následne po písomnom 

odovzdaní predmetu zmluvy alebo jeho časti. Deň povinnosti fakturovať bude zhodný 

s dňom poskytnutia plnenia. 

5.2 Faktúry sú splatné do 30 kalendárnych dní od ich prevzatia kupujúcim. 

 

Čl. VI 

Záručná doba za vady 

6.1  Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je dodaný podľa podmienok 

zmluvy. 

6.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania kupujúcemu. 

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu dodávky nezodpovedá predávajúci 

vtedy, ak boli spôsobené porušením pokynov a povinností na obsluhu a údržbu, 

nedbanlivou obsluhou, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, chybným 

elektrickým vedením alebo nepriaznivými chemickými, elektronickými alebo 

elektrickými vplyvmi, ktoré nezapríčinil predávajúci. 

6.3 Záručná doba  začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia predmetu 

zmluvy kupujúcim.                           

6.4 Záručná doba na predmet zmluvy je  2 roky. V prípade oprávnenej reklamácie sa 

záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nebol predmet zmluvy prevádzkyschopný.  

 

6.5 Počas trvania záručnej doby,  záruka v sebe zahŕňa: bezplatnú výmenu vadných dielov, 

bezplatnú prácu a  opravu na mieste použitia vrátane dopravy. Zodpovedná osoba za 

predávajúceho je Ing. Rastislav Borovský, kontaktná adresa, tel.č. +421 905 651 381 

a e-mail adresa r_borovsky@topsoft.sk. 

 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a 

predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

 

6.7. Predávajúci  sa zaväzuje, že v spolupráci s autorizovaným servisným centrom Marsann IT, 

Top Soft BSB, s.r.o. začne s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy najneskôr 
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do 3 kalendárnych dní od prijatia nahlásenej poruchy kupujúcim  (nástup na servisný 

zásah).  

 

6.8    Predávajúci sa zaväzuje  vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, 

najneskôr do 30 dní od prvého servisného zásahu. 

 

6.9      Ak sa ukáže, že vada predmetu zákazky je neopraviteľná, zaväzuje sa predávajúci  vadný 

komponent, resp. celé zariadenie vymeniť za nové,  najneskôr však do  3 dní  od prvého 

servisného zásahu. 

 

6.10   Kupujúci oznamuje poruchy na e-mailovej adrese: servis@topsoft.sk  a telefonicky na 

tzv. HOT LINE: +421 2 601 01 820. Porucha zariadenia môže byť nahlásená v pracovný 

deň medzi 8,00 až 16,00 hod., pričom všetky nahlásenia mimo tejto doby sa berú ako 

keby boli nahlásené o 8,00 hod. najbližší pracovný deň. 

 

Čl. VII 

Miesto dodania 

7.1 Miestom dodania je sídlo kupujúceho. 

7.2 Kupujúcim poverená osoba k podpísaniu preberacieho protokolu je Ing. Ladislav Šurina. 

 

Čl. VIII 

Povinnosti kupujúceho  a predávajúceho 

8.1 Kupujúci zabezpečí prístup do priestorov pre osoby poverené predávajúcim na čas 

nevyhnutne potrebný na vyskladnenie predmetu zmluvy. 

8.2 Predávajúci sa zaväzuje poskytovať poradenskú a informačnú činnosť na tovar, ktorý je 

predmetom tejto zmluvy počas jeho záručnej doby. 

8.3 Predávajúci dodá ku každému zariadeniu technickú dokumentáciu, pre zariadenie 

vyžadujúcu obsluhu užívateľa aj návod na obsluhu. 

 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty 

9.1 Ak predávajúci odovzdá predmet plnenia uvedený v čl. II bod 2.2 písm. a)  po termíne 

uvedenom v bode 3.1 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z ceny nedodaného 

predmetu plnenia, za každý deň omeškania. 

9.2 Pri omeškaní s platením faktúr kupujúci zaplatí úroky z omeškania vo výške 0,20 % z 

dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

9.3 Ak predávajúci neodstráni vady v zmluvne dohodnutom termíne uvedených v bodoch 

6.7 a 6.8, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 80 eur za každý deň omeškania.  

9.4 Ak vada predmetu plnenia je neopraviteľná a predávajúci v termíne podľa bodu 6.9 

nedodá náhradný vadný komponent, resp. náhradný predmet plnenia, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania. 
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9.5      Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením 

zmluvných povinností. Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka uvedené v § 373 - 386. 

9.6 Kupujúci vyžaduje započítanie vzájomných pohľadávok podľa § 364 Obchodného 

zákonníka vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Započítanie vzájomných pohľadávok sa 

uskutoční nasledovne: V prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných strán 

vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zmluvy budú tieto predmetom samostatnej 

faktúry, ktorá bude započítaná pri úhrade faktúry po prevzatí predmetu  zmluvy. 

 

Čl. X 

Vyššia moc 

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 

nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné 

pohromy a atď. 

10.2     Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa     

vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu 

o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má 

strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia 

nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a   

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 

vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

11.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.01.2020. 

11.3 Zmluvné strany môžu túto zmluvu zrušiť pred ukončením jej platnosti písomnou 

dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou v prípade nepodstatného, ale opakovaného 

porušenia alebo podstatného porušenia povinností druhou stranou. Za podstatné 

porušenie zmluvné strany považujú : 

11.3.1 omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy viac ako 30 dní od 

uplynutia zmluvne dohodnutej lehoty plnenia, 

11.3.2 v prípade 5 % poruchovosti z dodaného  predmetu zmluvy.  

11.4     Výpovedná lehota je jeden  mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca  

nasledujúcom    po   doručení písomnej výpovede.  

11.5    Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

11.6 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomne po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán v súlade s § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní. Uzavreté písomné a očíslované dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy.  

 

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch;  dva rovnopisy  pre predávajúceho  

a dva rovnopisy  pre kupujúceho. 



 

11.8     Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

11.8.1 Príloha č.1-Technická špecifikácia predmetu zmluvy. 

11.8.2 Príloha č.2- Cena predmetu zmluvy.  

 

  

  Kupujúci                                                                    Predávajúci 

             

 

  Mgr. Janette Motlová, riaditeľka                               Ing. Rastislav Borovský - konateľ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

 

 

 

Prenosný počítač pre kancelárske účely Variant A 

 

Model: Lenovo TP E590 i3-8145U 

Presná hodnota:  70ks 

Displej - uhlopriečka: 15.6" / pomer strán 16:9 

Displej – rozlíšenie: FHD 1920x1080 matné, IPS 250 nits 

Displej – obrazovka: LCD / panel IPS 

Displej – ďalšie parametre: matný, s LED podsvietením, 250 nits, 

kontrast 600:1 

CPU: 8th Generation Intel Core i3-8145U 

Chipset: Intel SoC (System on Chip)  

RAM: 1x 8GB DDR4 2400MHz SoDIMM; 1 

voľný slot 

Počet pamäťových slotov – celkom / voľné: 2 / 1 

HDD: 256GB SSD M.2 NVMe TLC 

Grafická karta: Intel Graphics 620 

Zvuková karta: integrované High Definition Audio 

Reproduktor: 2W x 2, Dolby® Advanced Audio 

Kamera: HD720p camera 

Komunikácia: Intel Wireless-AC 9260, Wi-Fi 2x2 

802.11ac + Bluetooth 5.0, M.2 card 

Rozhrania: minimálne 2 x USB 3.1 Gen1  

1 x USB typ-C (3.1 Gen2)  

1 x USB 2.0  

1 x analógový audio výstup/vstup (audio 

combo jack)  

1 x RJ45 LAN  

1 x HDMI 

Čítačka kariet: MicroSD card reade 

Numerická klávesnica: áno 

Podsvietená klávesnica áno 

Multidotyková plocha TouchPad: áno 

Polohovacie zariadenie TrackPoint: áno 

Slot M.2: áno 

Bezpečnosť - snímač odtlačkov prstov: áno 

Bezpečnosť – TPM: áno, TPM 2.0 

Bezpečnosť - bezpečnostná dierka: áno 

Batéria: Li-ion 45Wh batter 

Materiál: kryt LCD – aluminium, telo - plast 

Farba: čierna 

Rozmery (V x Š x H): 19,9 x 369 x 252,5 mm 

Hmotnosť: 2,12 kg 

Operačný systém: Windows® 10 Home 64 bit 



Certifikáty: MIL-STD-810G military certification 

 

 

 

Prenosný počítač pre kancelárske účely Variant B 

Model: Lenovo TP E590 i5-8265U 

Presná hodnota: 30ks 

Displej - uhlopriečka: 15.6" / pomer strán 16:9 

Displej – rozlíšenie: FHD 1920x1080 matné, IPS 250 nits 

Displej – obrazovka: LCD / panel IPS 

Displej – ďalšie parametre: matný, s LED podsvietením, 250 nits, 

kontrast 600:1 

CPU: 8th Generation Intel Core i5-8265U 

Chipset: Intel SoC (System on Chip)  

RAM: 1x 8GB DDR4 2400MHz SoDIMM; 1 

voľný slot 

Počet pamäťových slotov – celkom / voľné: 2 / 1 

HDD: 256GB SSD M.2 NVMe TLC 

Grafická karta: Intel Graphics 620 

Zvuková karta: integrované High Definition Audio 

Reproduktor: 2W x 2, Dolby® Advanced Audio 

Kamera: HD720p camera 

Komunikácia: Intel Wireless-AC 9260, Wi-Fi 2x2 

802.11ac + Bluetooth 5.0, M.2 card 

Rozhrania: minimálne 2 x USB 3.1 Gen1  

1 x USB typ-C (3.1 Gen2)  

1 x USB 2.0  

1 x analógový audio výstup/vstup (audio 

combo jack)  

1 x RJ45 LAN  

1 x HDMI 

Čítačka kariet: MicroSD card reade 

Numerická klávesnica: áno 

Podsvietená klávesnica áno 

Multidotyková plocha TouchPad: áno 

Polohovacie zariadenie TrackPoint: áno 

Slot M.2: áno 

Bezpečnosť - snímač odtlačkov prstov: áno 

Bezpečnosť – TPM: áno, TPM 2.0 

Bezpečnosť - bezpečnostná dierka: áno 

Batéria: Li-ion 45Wh batter 

Materiál: kryt LCD – aluminium, telo - plast 

Farba: čierna 

Rozmery (V x Š x H): 19,9 x 369 x 252,5 mm 

Hmotnosť: 2,12 kg 

Operačný systém: Windows® 10 Home 64 bit 

Certifikáty: MIL-STD-810G military certification 

 



 

 

Príloha č. 2 

Verejný obstarávateľ: VÚDPaP, Cyprichova 42, 83105 Bratislava                           

          Predmet zmluvy: Prenosné počítače pre kancelárske účely 

 

                         

 

 

                             CENOVÁ PONUKA 
 

    

 Top Soft BSB, s.r.o. 

 nám. gen. M.R. Štefánika 336 

906 13 Brezová pod Bradlom 

Adresa: FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48 Bratislava 

 

 Kritérium  

1 Najnižšia cena predmetu zákazky   - 

Variant A 

Cena za 1 ks PC bez DPH  

 Cena vrátane   DPH v EUR  

 Cena bez  DPH uvedená v EUR  

 Výška DPH v EUR 

 

 

 

     672,75 € 

56 511,00 € 

47 092,50 € 

  9 418,50 € 

 

2 Najnižšia cena predmetu zákazky   - 

Variant B 

Cena za 1 ks PC bez DPH  

 Cena vrátane   DPH v EUR  

 Cena bez  DPH uvedená v EUR  

 Výška DPH v EUR 

 

 

    714,50 € 

25 722,00 € 

21 435,00 € 

  4 287,00 € 

 

 

3  Spolu Variant A+B 

 Cena vrátane   DPH v EUR  

 Cena bez  DPH uvedená v EUR  

 Výška DPH v EUR 

 

 

82 233,00 € 

68 527,50 € 

13 705,50 € 

 

 

 
 

                



V Bratislave dňa  ......................................                       Ing. Rastislav Borovský - konateľ 

                                    

 

 

Príloha č.  3 

 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

Top Soft BSB, s.r.o. 

 

 nám. gen. M.R. Štefánika 336 

906 13 Brezová pod Bradlom 

Adresa: FMFI UK, Mlynská dolina,  842 48 Bratislava 

 

 

 

Na dodaní plnenia kúpnej zmluvy   na  dodanie VT – prenosné počítače  uzatvorenej podľa §  

409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 zák. č. 343/2015 Z.z. sa nebudú podieľať 

subdodávatelia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými kapacitami. 

 

 

V Bratislave .....................................2019 

 

 

 

                                                                            Ing. Rastislav Borovský - konateľ 

 

 

 


