
KÚPNA ZMLUVA č. LYR20121113 

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Názov: Základná škola Jesenské 

sídlo: Ul. Mieru 154, 980 02 Jesenské 

IČO: 

DIČ: 

37 888 684 

2021669331 

peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu: 5026602985/0900 

zastúpený: Mgr. Alena Vontorčíková, riaditeľka školy 

 

(ďalej len „kupujúci") 

 

a 

 

Obchodné meno: exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 

sídlo: Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava 

IČO: 17321450 

DIČ: 2020299490 

IČ DPH: SK2020299490 

peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a. s. 

číslo účtu: 4000659209/3100 

zastúpený: Ing. Dušan Spurný, konateľ spoločnosti 

 

(ďalej aj „predávajúci") 

 

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana") 

 

 

PREAMBULA 

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky – verejnej 

súťaže s názvom predmetu „Nákup techniky pre projekt Moderná škola pre život“ zadávanej na základe 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené dňa 22.08.2012 vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 161/2012 pod značkou 09882 - MST 

 

I. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu IKT techniku (ďalej len „technika") a 

previesť na kupujúceho vlastnícke právo k technike a záväzok kupujúceho techniku prevziať do vlastníctva 

a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

2. Technika je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

3. Súčasťou dodania techniky je aj jeho doprava na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do prevádzky, 

odskúšanie, zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy a odovzdanie dokladov potrebných na 

užívanie techniky a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Záväzok predávajúceho dodať techniku sa 

považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. zmluvy. 

 



 

II. MIESTO A ČAS DODANIA 

1. Miestom dodania techniky je pracovisko kupujúceho Ulica mieru 154, 980 02 Jesenské. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať techniku v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy bezodkladne po podpise 

tejto zmluvy, najneskôr však do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Presný dátum a čas dodania prístrojového vybavenia si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri dni 

vopred. 

4. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním techniky (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto  zmluvy) má 

kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodanej alebo neskoro dodanej 

techniky. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ technika 

nebude dodaná ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy 

odstúpiť ohľadne nedodanej techniky a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním techniky vznikla; 

škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou 

cenou, za ktorú kupujúci obstaral techniku u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho. 

 

III. PODMIENKY DODANIA 

1. Predávajúci sa zaväzuje techniku zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už 

zahrnuté v kúpnej cene. Technika musí byť dodaná zabalená takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí 

jej ochranu a uchovanie. 

2. Predávajúci je povinný po dodaní techniky do miesta dodania túto techniku nainštalovať, uviesť do 

prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom zaškoliť poverených zamestnancov 

kupujúceho ohľadne obsluhy techniky. O zaškolení spíšu oprávnení zástupcovia predávajúceho a 

kupujúceho záznam. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho 

dodať techniku považuje za splnený. 

3. O odovzdaní a prevzatí každej techniky spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v 

mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia, 

záznam z prvej vonkajšej obhliadky, súpis zjavných vád zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy 

predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov. 

4. Spolu s technikou je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nej vzťahujú a 

ktoré sú potrebné na užívanie techniky a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, nie však výlučne návod 

na obsluhu v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a iné relevantné dokumenty. 

5. Momentom uvedenia techniky predávajúcim do prevádzky v mieste jeho dodania podľa tejto  zmluvy 

prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k technike na kupujúceho. 

 

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Kúpna cena za techniku je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Kúpna cena za jednotlivú techniku v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými 

predpismi. 

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním techniky a prevodom 

vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, poistenie, náklady inštalácie, 

skúšobnej prevádzky, zaškolenia zamestnancov kupujúceho a pod. 

4. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného 

zmluvnými stranami. 

5. Kúpnu cenu za techniku sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej 

predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude 

technika  uvedená do prevádzky v mieste dodania po splnení záväzku predávajúceho v rozsahu podľa čl. I. 

tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je do 120 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne 



bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s 

platným právom. 

6. Prílohou každej faktúry vystavenej predávajúcim musí byť dodací list, preberací protokol a zápis zo 

zaškolenia obsluhy. 

7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, 

alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude 

priložená príloha podľa ods. 6 vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu 

alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení 

kupujúcemu. 

8. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za techniku, predávajúci má nárok na úrok 

z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu techniku v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a 

plne spôsobilú na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy danej techniky. Predávajúci sa zaväzuje, že 

technika ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažené žiadnymi právami tretích 

osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami 

stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, 

požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má technika vady. 

2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má technika v okamihu prechodu nebezpečenstva 

škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za 

vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na technike na kupujúceho, ak je vada spôsobená 

porušením povinností predávajúceho. 

3. Predávajúci týmto poskytuje na techniku záruku v dĺžke podľa typu techniky, najmenej však po dobu 24 

mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba na konkrétnu techniku bude uvedená v záručnom liste, 

ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia predmetnej 

techniky predávajúcim do prevádzky v mieste dodania, pričom záručná doba plynie samostatne vo vzťahu 

ku každej dodanej techniky. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že technika bude po 

dojednanú dobu spôsobilé na užívanie na dojednaný účel a bude bez vád. Predávajúci bude na vlastné 

náklady zabezpečovať záručný servis techniky. 

4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci techniku užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 

predávajúci. 

5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s technikou v rozpore s návodom na 

obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do techniky. 

6. V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatne záručné preventívne prehliadky techniky vo výrobcom 

predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu. Poslednú servisnú prehliadku predávajúci vykoná dva 

týždne pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky techniky, na 

ktoré sa vzťahuje záruka. 

7. V záruke je zahrnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov potrebných na riadne fungovanie techniky, 

ako aj poradenská starostlivosť o techniku. 

 

VI. OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY 

1. Vady techniky je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich 

zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí 

uplatniť reklamáciu faxom, resp. emailom.  

2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tehniky, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný 

technik sa dostaví na opravu techniky do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu 

sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a 

pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie 

vady techniky v zmysle jeho plného sfunkčnenie na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr 

do siedmich pracovných dní od nahlásenia vady. 



3. Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná 

spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je 

najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho. 

4. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady techniky oproti lehote uvedenej v ods. 3 tohto 

článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradnú techniku použiteľnú na rovnaký 

účel, ako slúžila pôvodná technika, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty 

voči predávajúcemu vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo 

poskytnutia náhradnej techniky. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške. 

5. Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradnú techniku ani v dodatočnej primeranej lehote, 

ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je 

oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť ohľadne techinky, ktorej sa dôvod odstúpenia týka. 

6. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že technika mala vady. 

Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou 

ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.  

7. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov pre všetku dodanú techniku počas 5 rokov podľa čl. I ods. 

2 tejto zmluvy. 

8. Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy pozáručných služieb 

servisu. Táto dohoda môže byť v dvoch formách: 

9.1 Objednávkový servis - formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky 

9.2 Zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej platby podľa 

vzájomne dohodnutého cenníka. 

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší 

zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto 

zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie techniky v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v 

kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj 

neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v procese 

obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu 

v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. IV. 

tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral techniku u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia 

podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy. 

3. V prípade, ak nastane dôvod pre odstúpenie od tejto zmluvy kupujúcim, kupujúci je oprávnený odstúpiť od 

tejto zmluvy aj len ohľadne časti plnenia (konkrétej techniky), ktorej sa dôvod odstúpenia týka. 

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu 

v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 120 dní od uplynutia dojednanej lehoty 

splatnosti. 

5. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným 

účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

pod dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle základnej školy. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane 

sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné 

strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov 



SR. 

4. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými 

stranami. 

5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú 

osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

6. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od 

seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s 

výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto 

neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných 

ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude 

spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť 

vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky 

potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné 

ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:  

Príloha č. 1 – Podrobný technický opis predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 – Cena predmetu zmluvy a jej položiek 

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy a 

predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu 

uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

10. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných 

zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

11. Predávajúci je povinný pri podpise zmluvy preukázať, že disponuje výrobcom certifikovaným servisným 

technikom oprávneným inštalovať a servisovať ponúkané PC/notebooky, servery a projektory. V prípade ak 

predávajúci nepreukáže predmetný certifikát, kupujúci to bude považovať za stratu schopnosti plniť zmluvu 

a uzatvorí zmluvu s daľším uchádzačom podľa výsledku obstarávania. 

12. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

pod dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle základnej školy. 

 

 

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

   

Predávajúci:  Kupujúci: 

   

   

   

   

...................................................................  ................................................................... 

Ing. Dušan Spurný,  Mgr. Alena Vontorčíková, 

konateľ spoločnosti  riaditeľka školy 

 



Príloha kúpnej zmluvy č. 1

Podrobný technický opis predmetu zmluvy

Acer TravelMate TM5760-3284G75M Notebook, procesor  Intel i3-2328 optimalizovaný pre notebooky s nízkou spotrebou dosahujúci 

skóre min. 250 v teste SYSmark 2007 Preview Rating. RAM 4GB, HDD 750GB, integrovaná 

DVD/RW mechanika a čítačka pamäťových kariet, 15.6" (1366 x 768) LED displej - matný, 

konektivita: gigabit LAN, WLAN, Bluetooth, 3x USB 2.0, VGA, HDMI, integrovaná kamera 

1.3Mpix, motnosť max. 2,6 kg, výdrž na batérie min. 5 hod.,, externá USB Gembird Optical USB 

Linea,  na notebook 15,6" Carry Bag Classic BG-3350p
MS Windows 7 Home Premium, OEM, 

SK

Grafický operačný systém podporujúci 64-bitovú architektúru, dotykové ovládanie obrazovky, 

rýchly prechod do a z režimu spánku šetriaceho energiu, zdieľanie súborov a prostiredkov v 

skupine, kompatibilný s ostatnými softvérovými súčasťami predmetu obstarávania,

MS ForeFront Endpoint Protection Antivírus a antimalware softvér pre server v jednom riešení s podporou pre aktualizácie na min. 3 

roky

Acer TravelMate TM5760-3284G75M Notebook, procesor  Intel i3-2328 optimalizovaný pre notebooky s nízkou spotrebou dosahujúci 

skóre min. 250 v teste SYSmark 2007 Preview Rating. RAM 4GB, HDD 750GB, integrovaná 

DVD/RW mechanika a čítačka pamäťových kariet, 15.6" (1366 x 768) LED displej - matný, 

konektivita: gigabit LAN, WLAN, Bluetooth, 3x USB 2.0, VGA, HDMI, integrovaná kamera 

1.3Mpix, motnosť max. 2,6 kg, výdrž na batérie min. 5 hod., externá USB Gembird Optical USB 

Linea,  na notebook 15,6" Carry Bag Classic BG-3350p
MS Windows 7 Home Premium, OEM, 

SK

Grafický operačný systém podporujúci 64-bitovú architektúru, dotykové ovládanie obrazovky, 

rýchly prechod do a z režimu spánku šetriaceho energiu, zdieľanie súborov a prostiredkov v 

skupine, kompatibilný s ostatnými softvérovými súčasťami predmetu obstarávania,

MS ForeFront Endpoint Protection Antivírus a antimalware softvér pre server v jednom riešení s podporou pre aktualizácie na min. 3 

roky

BurnAware 4.9 - Softvér na napaľovanie  CD/DVD,

Skype 5.0 - Softvér na hlasovú, textovú a video komunikáciu

Inkspace OpenSource Scalable Vector 

Graphics Editor v aktuálnej verzii
- Softvér pre tvorbu a editovanie vektorovej grafiky, tlač a ukladanie do PDF formátu 

(kompatibilita s Office balíkom).

GIMP v aktuálnej verzii - Softvér na spracovanie grafiky (formáty: jpg, png, gif, bmp, ico a iné).

PC / Notebooky pre 

učiteľov

názov položky
výrobca a názov 

produktu
technická špecifikácia množstvo
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Packard BelL OTS3721

All-in1 PC,  procesor dosahujúci skóre min. 150 v teste SYSmark 2007 Preview Rating. RAM min. 

4GB, HDD min. 500GB, integrovaná DVD/RW mechanika a čítačka pamäťových kariet,  min. 20" 

(1600x900) displej - dotykový, matný, konektivita: gigabit LAN, WLAN, 6x USB 2.0, VGA, 

integrovaná kamera, bezdrôtová klávesnica a myš, záruka min. 3 roky

MS Windows 7 Home Premium, OEM, 

SK

Grafický operačný systém podporujúci 64-bitovú architektúru, dotykové ovládanie obrazovky, 

rýchly prechod do a z režimu spánku šetriaceho energiu, zdieľanie súborov a prostiredkov v 

skupine, kompatibilný s ostatnými softvérovými súčasťami predmetu obstarávania,

MS ForeFront Endpoint Protection Antivírus a antimalware softvér pre server v jednom riešení s podporou pre aktualizácie na min. 3 

roky

BurnAware 4.9 - Softvér na napaľovanie  CD/DVD,

Skype 5.0 - Softvér na hlasovú, textovú a video komunikáciu

Kros - Alfa, jednoduché účtovníctvo
- Jednoduchý účtovnícky softvér vhodný na výuku základov účtovníctva

Inkspace OpenSource Scalable Vector 

Graphics Editor v aktuálnej verzii
- Softvér pre tvorbu a editovanie vektorovej grafiky, tlač a ukladanie do PDF formátu 

(kompatibilita s Office balíkom).

GIMP v aktuálnej verzii - Softvér na spracovanie grafiky (formáty: jpg, png, gif, bmp, ico a iné).

Dualpen 80 Interaktívna tabuľa biela, pomer strán 4:3, uhlopriečka aktívnej plochy min. 80", upevniteľná na 

stenu, ľahko mazateľná pri popisovaní za sucha stierateľnými popisovačmi, rozhranie USB, alebo 

RS232, 2 elektromagnetické pará, možnosť pracovať s oboma perami súčasne, pričom práca s 

jednotlivými perami je jednoznačne odlíšená, napr. farbou, interaktívny software spolupracujúci s 

aplikáciami kancelárskeho balíka MS Office, možnosť záznamu činností z tabule s možnosťou 

prehrávania rôznymi rýchlosťami, slovenská lokalizácia

Vivitek D871ST Projektor DLP, šošovka umožňujúca veľmi krátku projekčnú vzdialenosť, natívne rozlíšenie 

1024x768, svietivosť 3000 lumenov, kontrast 5000:1, konektory HDMI, VGA-In, S-Video, 

Composite Video, RJ45, USB (alebo RS232), stropný držiak, VGA, USB a napájací kábel 

umožňujúce pripojiť ovládací počítač na vzdialenosť min. 5m od steny, montáž na stenu a strop je 

súčasťou dodávky, záručná doba min. 3 roky an celý komplet vrátane lampy projektora

Acer Aspire AG3620

Prevedenie tower, výkonný procesor Intel Ci5 3450 dosahujúci skóre min. 250 v teste SYSmark 

2007 Preview Rating. RAM 4GB, HDD 128GB SSD + 2x1TB SATA, integrovaná BR 

reader&DVD RW mechanika a čítačka pamäťových kariet, konektivita: gigabit LAN, WLAN, 6x 

USB 2.0, VGA, HDMI, USB klávesnica a myš, záruka min. 3 roky

Server pre internet, 

zdieľanie, učeb. mat. a 

lokálnu sieť

Interaktivne tabule

PC / Notebooky do 

učební

3
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MS Windows 2012 Server Std. 64-bitový serverový operačný systém s možnosťou virtualizácie systémových prostriedkov pre 

operačné systémy a aplikácie, virtualizacie prezentácie prostrednictvom vzdielenej plochy,

MS ForeFront Endpoint Protection Antivírus a antimalware softvér pre server v jednom riešení s podporou pre aktualizácie na min. 3 

roky,

MS SQL 2012 Server Express 64-bitový systém na správu relačných databáz umožňujúci ukladať áta zo štruktúrovaných, 

čiastočne štruktúrovaných a neštruktúrovaných dokumentov (obrázky, hudba a pod.). Umožňuje 

tiež vykonávať ďalšie operácie s dátami, ako napr. dopyty, vyhľadávanie, synchronizáciu, 

generovanie zostáv a vytváranie analýz. Podpora šifrovania celej databázy, dátových súborov alebo 

súborov protokolu bez nutnosti zmeny aplikácií ako aj šifrovnie a správu kľúčov, natívna podpora 

Triggerov a xml formátu, certifikácia C2(NSA)

Sietova infrastruktura D-Link DGS-1024D/E Nemenežovateľný 24-port 10/100/1000 Gigabit Switch, 8 x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiating 

Portov,  Auto-Negotiation pre MDI-II / MDI-X, Half-/Full-Duplex,  IEEE 802.3x Flow Control,  

10x patch kábel 5m,  10x patch kábel 10m, 5x patch kábel 15m

1

Wireless AP D-Link DAP-1522/E Wireless N Dualband Access point/Bridge, 4x RJ45 Gigabit ethernet port , WiFi -802.11n, WAN - 

Jeden 10/100/1000 Mb/s, ethernetový port RJ-45, 64/128bitové WEP šifrovanie,  
3

Router Mikrotik RB750UP Router  DHCP, LAN port: 5 x RJ45 10/100 Mbps , NAND: 64MB, RAM min. 32 MB SDRAM, 

Rozhrania: LAN, I/O Control: 1x serial port RS-232, LED indikácia, operačný systém, plná 

podpora IPv6

1

Switche HP V1405-5G Switch Desktop switch,  5 x 10/100/1000 metalických portov, Auto-MDIX, podpora jumbo packetov 

(9216-byte frame)
3

Stereo audio systém a 

zosilňovač

Sony BDV-E880

Stereo systém, celkový výkon min. 1000W, podpora formátov Blu-ray 3D, Blu-ray Disc, SA-CD 

(SA-CD/CD), USB (FAT32, NTFS),  XviD HD 1080/WMV9/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4,  

mp3/MPEG-2 Audio/AAC/WMA9 Standard/LPCM/DTS, JPEG (.jpg, .jpeg)/GIF (.gif)/PNG 

(.png), možnosť pripojenia externého USB kľúča, jednotky pevného disku, externého analógového 

alebo digitálneho zvukového zdroja, konektivita: USB, optický zvukový vstup, analógový zvukový 

vstup (jack), RJ45, vstup na automatickú kalibráciu mikrofónu, výstupné konektory na pripojenie 

20 slúchadiel s predlžovacími káblami 10x 5m a 10x 10m

1

Výstupné reproduktory
repro Sony BDV-E880 Reprosústava vhodná k ponúkanému stereo audio zosilňovaču s celkovým výkonom min. 1000W 2

Tabuľa tabuľa KVANT 18000032

ukazovátko Stylus 4V1

Tabuľa biela, magnetická s keramickým povrchom, upevniteľná na stenu min. rozmery 1800 x1200 

mm, laserové ukazovátko
1

Projektor

projektor Acer X1213PH
Projektor DLP, šošovka umožňujúca veľmi krátku projekčnú vzdialenosť, natívne rozlíšenie min. 

1024x768, svietivosť min. 3200 lumenov, kontrast min. 10000:1, hmotnosť max 2,7 kg, taška
1

Stereoslúchadla a 

príslušenstvo
slúchadlá Trust Headset HS-2100 sada 20 ks slúchadiel vhodných k ponúkanému stereo audio zosilňovaču 1

Server pre internet, 

zdieľanie, učeb. mat. a 

lokálnu sieť

2



STIEFFEL - Sada CD/DVD s 

výučbovým software 

Výučbový softvér pre jednotlivé predmety (CD/DVD) - softvér na štúdium a rozvoj zručností, ako 

aj CD/DVD s obsahom digitálnych kníh, slovníkov, testov a cvičení, máp, tabuliek a ďalších 

digitálnych obsahov podľa zváženia dodávateľa pre predmety:

Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Ekológia, Dejepis, Zemepis, Slovenčina a Literatúra, 

Angličtina, Nemčina, Informatika, Práca s počítačom

Licencia pre 15 používateľov

Tlačiarne ČB

HP LaserJet P3015x

Laserová monochromatická tlačiareň, formát A4, rozlíšenie min. 1200x1200dpi, min. 128MB 

RAM, rýchlosť tlače min. 40ppm, podpora jazykov PCL6, PCL5e, emulácia PostScript Level 3, 

direct printing to PDF v1.4 (pri min. 128MB RAM), obojstranná automatická tlač, kapacita 

vstupných zásobníkov min. 2x500 listov + 100 listový vaicúčelový podávač, výstupný zásobník na 

min. 250 listov, záťaž min. 100 000 strán za mesiac, rozhranie 2x USB 2.0 + JetDirect 

10/100/1000MB Ethernet

3

Farebna prezentačná 

tlačiareň A3

HP Color LaserJet Enterprise CP5225n

Laserová farebná tlačiareň, formát A3, rozlíšenie min. 600x600dpi, min. 192MB RAM, rýchlosť 

tlače min. 20 A4 ppm,  monochromaticky, aj farebne, podpora jazykov PCL6, pcl5C, emulácia 

PostScript Level 3, kapacita vstupných zásobníkov min. 250 listov + 100 listový vaicúčelový 

podávač, výstupný zásobník na min. 250 listov, záťaž min. 60 000 strán za mesiac, rozhranie USB 

2.0 + 10/100 Ethernet, voliteľné WiFi

1

Kopirka

Canon iR2520 

Kopírka do formátu A3, rýchlosť kopírovania min. 20 str./min., automatická obojstranná tlač, 

možnosť pripojenia PC a farebného skenovania, min. 256 MB RAM, min. 2 vstupné kazety (1x A3, 

1x A4)

1

Skener Canon CanoScan LiDE 110 Plochý skener A4, skenovanie dokumentov, diapozitívov a negatívov, rozlíšenie min. 2 400 x 4 800 

dpi, bitová hĺbka 48-bitov, úrovne odtieňov sivej farby: 256, konektivita USB 2.0 2

Vizualizér AVerVision U10 Rozlíšenie 1 Mpix., 8x digitálny zoom, automatické zaostrovanie, aktívna plocha min. 356x279 

mm, vstup min. 2x USB, výstup min. 1x USB, integrovaná lampa na osvetlenie 
2

Laminator GBC H220 A4 Laminátor na dokumenty do formát A4, 2 laminovacie valce, sila laminovacej fólie do 2 × 125 

mikrónov, rýchlosť laminácie min. 80 strán A4 / hod., zahriatie na pracovnú teplotu do 4 min., 

ochrana pred zasekávaním a krútením dokumentov 

2

Hrebeňový viazač FELLOWES PULSAR 300 Hrebeňový ručný viazač dokumentov A4 na plasrové hrebene, počet súčasne dierovaných strán 

(80g.) - min. 15, počet zväzovaných strán - min. 300
2

Rezačka na papier Rezač DAHLE 533 Pákový rezač na papier do formátu A4 - dĺžka rezu min. 320 mm, kapacita: min. 15 listov 80g. 

Rezaných súčasne, nôž z lisovaného oceľového plechu,  fotoformáty a centimetrová mierka 

zobrazené na pracovnom stole

2

V Bratislave, dňa 13. 11. 2012

Didaktické pomôcky

1



Predávajúci: ...................................................................

Ing. Dušan Spurný,

konateľ spoločnosti
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