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                                                                                                                                        ITMS: 26110130495 

 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 
 

P o ž i a d a v k a 
na  verejné obstarávanie tovarov a služieb 

V ý z v a  
na predloženie cenovej ponuky  

     spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 
 
 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Názov: Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice  
Sídlo/Adresa: Petzvalova 2, 040 11 Košice – Západ 
IČO: 35558555 
DIČ: 2021875229 
Krajina: Slovenská republika  
Internetová adresa (URL): www.filmovaskola.sk, http://filmovaskola.edupage.sk    
E-mail: info@filmovaskola.sk 
Kontaktná osoba: PhDr. Jarmila Uhríková 
Mobil: +421 905 819 348 
 
V rámci projektu s názvom Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum 
odborného vzdelávania a prípravy, Kód ITMS: 26110130495, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho 
rozpočtu a vlastných zdrojov, realizujeme výber dodávateľa na zákazku v zmysle § 9 ods. 9 ZVO na poskytnutie 
nižšie špecifikovaných služieb: 

 
Názov predmetu obstarávania zákazky: „Dodávka IKT a CD/DVD“ 
 
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH: 14 905,64 EUR  
(počas trvania zmluvného vzťahu, vrátane jeho prípadného predĺženia)  
Verejné obstarávanie umožňuje predložiť ponuky aj na jednotlivé časti: 

 
 
 
 
 
 

Odôvodnenie potreby obstarávania zákazky: 
Obstarávanie vyplýva zo zabezpečenia dodávky IKT pre plynulú realizáciu odborných aktivít, nevyhnutnej 
pre naplnenie cieľov projektu s názvom Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako 
centrum odborného vzdelávania a prípravy, Kód ITMS: 26110130495 v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. SSUŠF je verejný obstarávateľ v zmysle ZVO. 
 
Podrobný opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky, softwaru a CD/DVD pre projekt vrátane dovozu, zaškolenia, 

záručného servisu a odovzdania technickej dokumentácie v slovenskom jazyku. 
Špecifikácia zákazky,  rozsah a technické požiadavky zákazky: CPV – 30213100-6,  

 Predmet zákazky   Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH 

 SPOLU:   14 905,64 EUR s DPH 

 1. časť: IKT   10 105,64 EUR s DPH 

 2. časť: CD/DVD     4 800,00 EUR s DPH 

http://www.filmovaskola.sk/
http://filmovaskola.edupage.sk/
mailto:info@filmovaskola.sk
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Č. pol.  
Názov položky predmetu 
zákazky  jednotka 

počet 
jednotiek Opis predmetu zákazky, rozsah - množstvo, technické požiadavky (parametre) 

1. časť zákazky: IKT 

2.2.9. LCD monitor ks 4 

Minimálne parametre: kompaktný 7" LCD HD/SD monitor, ktorý je možné využívať ako kontrolný monitor 
alebo priamo na kamere ako väčší hľadáčik. Monitor má možnosť 7.2V napájania alebo 12V z XLR. Monitor 
obsahuje kompozitné (s loop), zložkové (YUV) a HDMI vstupy. 

2.2.24. PC vyššej triedy  ks 2 

Minimálne parametre:  
Procesor: Intel Core i5 s frekvencíou 2,7 GHz 4 jadrá 
Operačná pamäť: 4 GB (2x 2GB) DDR3 SO-DIMM 1333 MHz 
Grafická karta:AMD Radeon HD6770M s 512 MB vlastnou pamäťou GDDR5 
Displej: 27" TFT LCD s LED podsvietením 
Rozlíšenie: 2560 x 1440 bodov 
Pevný disk: 1000 GB 7200 RPM 
Optická mechanika: Štrbinová DVD +/- RW napalovačka slot-in 
Multimédiá: Vstavané stereo reproduktory 
Vstavaný mikrofón 
Vstavaná webová kamera FaceTime HD 
Komunikácia: WiFi 802.11n 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
Bluetooth 2.1 + EDR 
Rozhraníe: 4x USB 2.0 1x FireWire 800 2x Thunderbolt 1x RJ45 1x slúchádlá 1x mikrofon 1x Vstup pre 
napájanie 
Hmotnost: 13,8 kg 
Rozmery: 650 x 517 x 207 mm 
Příslušenstvo: 
myš, bezdrôtová klávesnica, operačný systém 
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2.2.25. notebook vyššej triedy  ks 1 

Minimálne parametre: 
Procesor: Intel Core i7 2630QM (2.0GHz, 2.9GHz Turbo, 6MB, 1.1GHz)  
Operačný systém: Apple Mac OS X 10.6 Leopard  
Displej : 15.4" HD+ 1440x900 s LED podsvietením, lesklý  
Pamäť: 4GB 1333MHz DDR3  
Pevný disk: 500GB Serial ATA 5400RPM  
Grafická karta: ATI Mobility Radeon HD 6490M 256 MB GDDR5 + integrovaná - Intel HD Graphics 3000  
Optická mechanika: DVD±RW , Klávesnica slovenská  
Sieť : 10/100/1000 (RJ-45) , WiFi:  802.11 a/b/g/n ,Bluetooth,Webkamera , Integrované reproduktory (zvukový 
systém), Čítačka pamäťových kariet: 1 v 1  
Porty:  
2 x USB 2.0  
1 x Thunderbolt port  
1 x IEEE 1394  
1 x Sieťový konektor (RJ45)  
1 x Reproduktor/slúchadlá/line-out  
1 x Mikrofón/line-in  
Batéria: Li-Pol batéria, výdrž až 7 hodiny  
Rozmery: Šírka: 364 mm Hĺbka: 249 mm Výška: 24.1 mm  
Hmotnosť: 2.54 kg 

2.2.26. PC ks 5 

Minimálne parametre: 
- kompletné vybavenie (klávesnica, myš ...), 
- monitor minimálne 24" s HDMI, 
- s procesorom minimálne Intel Core i5-760, operačnou pamäťou 8 GB DDR3,  
- HDD 750 GB S-ATA II pevným diskom a DVD napalovačkou, 
- nezdieľaná grafická karta NVIDIA GeForce with CUDA GT440 HDMI/DVI/DP s DDR3 1,5GB, 
- zbernica PCIe x16,  
- OS Windows 7 Professional v 64 bitovej edíciii.  

2.2.27. strihový a grafický software ks 2 

Minimálne parametre:  
program umožňujúci strih videa, titulkovanie, výrobu efektov, farebnú úpravu videa, výrobu ilustrácií a úpravu 
fotografií 

2. časť zákazky: CD/DVD 

2.2.28. CD/DVD projekt 1 

Nosiče CD/DVD bluray potrebné pre archivovanie obrazového materiálu, fotografií a video záznamu v 
najvyššej kvalite, ako aj pre pre potreby školení. 
Výpočet celkovej ceny: tovar/počet jedn./jedn. cena 
DVD blu-ray/270 ks/ á cena vrátane obalu 
CD/200 ks/ cena vrátane obalu 
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Podmienky účasti: 
Doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského registra 
a pod.) - bude overené v databáze živnostenského alebo obchodného registra zverejnenej na internete v závislosti od 
právnej formy dodávateľa. 
 

Doba trvania zmluvného vzťahu: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. odo dňa zverejnenia zmluvy do 
konca trvania projektu.  
 
Požadovaná lehota dodania: do 31.marca 2014.  
 
Miesto a termín dodania tovaru, poskytnutia služby: Súkromná stredná umelecká škola filmová, 
Petzvalova 2, 040 11 Košice – Západ, do 31. marca 2014. 
 
Možnosť rozdelenia zákazky: áno 
 
Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: predmet zákazky bude spolufinancovaný zo 
zdrojov NFP z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastného spolufinancovania. 
 
Zákazka je realizovaná v rámci projektu s nasledovnou identifikáciou: 
Operačný program: Vzdelávanie 
Výzva: OPV-2011/1.1/07-SORO 
ITMS kód: 26110130495 
Číslo zmluvy o NFP: 118/2012/1.1/OPV  
Spolufinancovanie fondom: Európsky sociálny fond 
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 
 
Typ zmluvy: S vybraným dodávateľom bude uzavretá kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka, ktorá 
bude platná od podpisu zmluvy a účinná od jej zverejnenia. 
Dodávateľ sa v zmluve zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Návrh zmluvy je Prílohou 1 tejto výzvy.              
 
Kritéria na hodnotenie ponúk:  najnižšia celková konečná cena v EUR (u platcu DPH sa bude brať do 
úvahy cena s DPH, u neplatcu DPH sa bude brať do úvahy konečná cena) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: 

- základné údaje o firme – názov, sídlo, IČO, e-mail na ďalšiu komunikáciu, 

- meno pracovníka, ktorý spracoval ponuku vrátane telefónneho čísla, 

- ponúknutú konečnú cenu na obe časti zákazky a ponúknutú konečnú cenu na celú zákazku.  

 
Pre zjednodušenie Vašej práce sme pripravili vzorový formulár na spracovanie cenovej ponuky: 
 

Názov zákazky: „Dodávka IKT a CD/DVD“ 

Základné údaje 

(obchodné meno, sídlo, 
 

1. časť: Najnižšia celková konečná cena v EUR             

 (platca DPH uvedie cenu s DPH, neplatca DPH uvedie celkovú konečnú cenu) 

  IKT  

2. časť: Najnižšia celková konečná cena v EUR             

 (platca DPH uvedie cenu s DPH, neplatca DPH uvedie celkovú konečnú cenu) 

 CD/DVD  
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IČO, e-mail): 

Meno pracovníka, ktorý 

spracoval ponuku vrátane 

telefónneho čísla: 

 

P. Č. 
Názov položky 

predmetu zákazky  
jednotka 

Počet 

jednotiek 

Jednotková 

cena s DPH v 

EUR 

Spolu cena 

s DPH v 

EUR 

DPH 

(20%) v 

EUR 

Cena bez 

DPH v EUR 

1. časť zákazky: IKT - - - 
 

 
 

2.2.9. LCD monitor ks 4 
  

 
 

2.2.24. PC vyššej triedy  ks 2 
  

 
 

2.2.25. 
notebook vyššej 
triedy  

ks 1     

2.2.26. PC ks 5     

2.2.27. 
strihový a grafický 
software 

ks 2     

2. časť zákazky: CD/DVD - - -    

2.2.28.  
CD/ ks 200     

DVD ks 270     

Cena za celý predmet zákazky: - - -    

 
Forma predkladania ponúk: 
Cenovú ponuku alebo informáciu o nepodaní ponuky doručte: 
- elektronicky na adresu: Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach: 
info@filmovaskola.sk 
 
Termín predkladania ponúk: do 13.12.2013 do 12,00 hod. 
Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania. 
 
Vyhodnotenie ponúk: 13.12.2013 
 
O výsledku výberu dodávateľa budú všetci zúčastnení informovaní e-mailom. 

  
 

 
PhDr. Jarmila Uhríková 

 riaditeľka SSUŠ filmovej 
 

V Košiciach, 08.11.2013 
 
 

 

Prílohy: 1. NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY č. x 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@filmovaskola.sk
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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

         ITMS: 26110130495 

 

Príloha 1  

 

KÚPNA ZMLUVA č. (NÁVRH) 

uzatvorená v zmysle ust. §409 a nasl. Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.) v znení nesk. 

predpisov 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:    

Názov :     XY  

Sídlo organizácie:                XY 

Štatutárny zástupca :                       XY 

IČO:      XY 

DIČ :    XY 

Bankové spojenie:  xy 

Číslo účtu (IBAN):               XY 

(ďalej len: „Poskytovateľ“) 

 

Objednávateľ:        

Názov :                                           Súkromná stredná umelecká škola filmová 

Sídlo:                                              Petzvalova 2, 040 11 Košice 

Štatutárny zástupca:                      PhDr. Jarmila Uhríková, riaditeľka 

IČO:                                               35558555 

DIČ:                                               2021875229  

Bankové spojenie:                         VÚB, a.s.                                     

Číslo účtu (IBAN):                          SK47 0200 0000 001828246953  

(ďalej len: „Objednávateľ“) 

 

  II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy (PZ) je dodanie „IKT a CD/DVD“, t.j. dodávka výpočtovej techniky, softwaru a 

CD/DVD pre aktivity projektu s názvom Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným 

vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, Kód ITMS: 26110130495, ktorý je 

financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov SSUŠF v Košiciach. Dovoz, 

zaškolenie obsluhujúceho personálu, záručný servis a odovzdanie technickej dokumentácie v 

slovenskom jazyku bolo súčasťou predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia rozsahu predmetu tejto 

zmluvy, jeho ocenenie a podmienky poskytnutia služby je upravená v odsekoch 3 a 4 tohto článku.  

2. V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú pri realizácií predmetu zákazky.
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3. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 

Č. pol.  
Názov položky predmetu 
zákazky  jednotka 

počet 
jednotiek Opis predmetu zákazky, rozsah - množstvo, technické požiadavky (parametre) 

1. časť: IKT 

2.2.9. LCD monitor ks 4 

Minimálne parametre: kompaktný 7" LCD HD/SD monitor, ktorý je možné využívať ako kontrolný monitor 
alebo priamo na kamere ako väčší hľadáčik. Monitor má možnosť 7.2V napájania alebo 12V z XLR. Monitor 
obsahuje kompozitné (s loop), zložkové (YUV) a HDMI vstupy. 

2.2.24. PC vyššej triedy  ks 2 

Minimálne parametre:  
Procesor: Intel Core i5 s frekvencíou 2,7 GHz 4 jadrá 
Operačná pamäť: 4 GB (2x 2GB) DDR3 SO-DIMM 1333 MHz 
Grafická karta:AMD Radeon HD6770M s 512 MB vlastnou pamäťou GDDR5 
Displej: 27" TFT LCD s LED podsvietením 
Rozlíšenie: 2560 x 1440 bodov 
Pevný disk: 1000 GB 7200 RPM 
Optická mechanika: Štrbinová DVD +/- RW napalovačka slot-in 
Multimédiá: Vstavané stereo reproduktory 
Vstavaný mikrofón 
Vstavaná webová kamera FaceTime HD 
Komunikácia: WiFi 802.11n 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
Bluetooth 2.1 + EDR 
Rozhraníe: 4x USB 2.0 1x FireWire 800 2x Thunderbolt 1x RJ45 1x slúchádlá 1x mikrofon 1x Vstup pre 
napájanie 
Hmotnost: 13,8 kg 
Rozmery: 650 x 517 x 207 mm 
Příslušenstvo: 
myš, bezdrôtová klávesnica, operačný systém 
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2.2.25. notebook vyššej triedy  ks 1 

Minimálne parametre: 
Procesor: Intel Core i7 2630QM (2.0GHz, 2.9GHz Turbo, 6MB, 1.1GHz)  
Operačný systém: Apple Mac OS X 10.6 Leopard  
Displej : 15.4" HD+ 1440x900 s LED podsvietením, lesklý  
Pamäť: 4GB 1333MHz DDR3  
Pevný disk: 500GB Serial ATA 5400RPM  
Grafická karta: ATI Mobility Radeon HD 6490M 256 MB GDDR5 + integrovaná - Intel HD Graphics 3000  
Optická mechanika: DVD±RW , Klávesnica slovenská  
Sieť : 10/100/1000 (RJ-45) , WiFi:  802.11 a/b/g/n ,Bluetooth,Webkamera , Integrované reproduktory (zvukový 
systém), Čítačka pamäťových kariet: 1 v 1  
Porty:  
2 x USB 2.0  
1 x Thunderbolt port  
1 x IEEE 1394  
1 x Sieťový konektor (RJ45)  
1 x Reproduktor/slúchadlá/line-out  
1 x Mikrofón/line-in  
Batéria: Li-Pol batéria, výdrž až 7 hodiny  
Rozmery: Šírka: 364 mm Hĺbka: 249 mm Výška: 24.1 mm  
Hmotnosť: 2.54 kg 

2.2.26. PC ks 5 

Minimálne parametre: 
- kompletné vybavenie (klávesnica, myš ...), 
- monitor minimálne 24" s HDMI, 
- s procesorom minimálne Intel Core i5-760, operačnou pamäťou 8 GB DDR3,  
- HDD 750 GB S-ATA II pevným diskom a DVD napalovačkou, 
- nezdieľaná grafická karta NVIDIA GeForce with CUDA GT440 HDMI/DVI/DP s DDR3 1,5GB, 
- zbernica PCIe x16,  
- OS Windows 7 Professional v 64 bitovej edíciii.  

2.2.27. strihový a grafický software ks 2 

Minimálne parametre:  
program umožňujúci strih videa, titulkovanie, výrobu efektov, farebnú úpravu videa, výrobu ilustrácií a úpravu 
fotografií 

2. časť: CD/DVD 

2.2.28. CD/DVD projekt 1 

Nosiče CD/DVD bluray potrebné pre archivovanie obrazového materiálu, fotografií a video záznamu v 
najvyššej kvalite, ako aj pre pre potreby školení. 
Výpočet celkovej ceny: tovar/počet jedn./jedn. cena 
DVD blu-ray/270 ks/ á cena vrátane obalu 
CD/200 ks/ cena vrátane obalu 
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4. Poskytovateľ, ako úspešný uchádzač záväzne prehlasuje, že je vlastníkom PZ, resp. je plne 

oprávnený na predaj podľa tejto zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k predmetu zmluvy na 

kupujúceho, t.j. PZ nie je ani predmetom záložného práva, neviaznu na ňom žiadne ťarchy ani iné 

vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb. Výsledkom verejného obstarávania je uzavretie tejto 

kúpnej zmluvy. 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne 

a za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Činnosť musí 

byť vykonávaná tak, aby boli riadne a včas plnené všetky povinnosti vyplývajúce z výzvy k projektu: 

na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, a objednávateľom. Poskytovateľ vyhlasuje, že bol s týmito 

dokumentmi dôkladne oboznámený a zaväzuje sa pri plnení tejto zmluvy ich plne dodržiavať. 

Poskytovateľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa a poskytovateľa finančného príspevku. 

 

 

čl. III. 

Čas a miesto plnenia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II 

tejto zmluvy do termínu 31. marec 2014 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Poskytovateľ 

je povinný uviesť predmet zmluvy do trvalej riadnej prevádzky a odovzdať ho v kompletnom a plne 

funkčnom stave objednávateľovi. 

2. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym zabezpečením a dodaním predmetu zmluvy 

objednávateľovi v jeho sídle.  

 

čl. IV. 

Prevod vlastníckeho práva 

 
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia kompletného 

a plne funkčného predmetu zmluvy v súlade s čl. III. 

 

čl. V. 

Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: 

 

Celková cena bez DPH ........................ EUR, slovom .......................... 
 
DPH 20%.  ........................ EUR, slovom ........................... 
 
Celková cena s DPH ......................... EUR, slovom ........................... 
 

Podrobná špecifikácia cien je uvedená v tabuľke tejto zmluvy: 

Názov predmetu zákazky: „Dodávka IKT a CD/DVD“ 

P. Č. 
Názov položky 

predmetu zákazky  
jednotka 

Počet 

jednotiek 

Jednotková 

cena s DPH v 

EUR 

Spolu cena 

s DPH v 

EUR 

DPH 

(20%) v 

EUR 

Cena bez 

DPH v EUR 

1. časť zákazky: IKT - - - 
 

 
 

2.2.9. LCD monitor ks 4 
  

 
 

2.2.24. PC vyššej triedy  ks 2 
  

 
 

2.2.25. 
notebook vyššej 
triedy  

ks 1     
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2.2.26. PC ks 5     

2.2.27. 
strihový a grafický 
software 

ks 2     

2. časť zákazky: CD/DVD - - -    

2.2.28.  
CD/ ks 200     

DVD ks 270     

Cena za celý predmet zákazky: - - -    

 

2. V cene uvedenej v odseku 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa na plnenie tejto 

zmluvy. 

3. Cena za dodanie tovaru podľa tejto zmluvy bude uhradená na základe faktúry, ktorú vystaví 

poskytovateľ. 

4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň 

odpísania z účtu objednávateľa. 

5. Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s platnou právnou úpravou. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. 

V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6. Prílohou faktúry – daňového dokladu musí byť: 

- dodací list potvrdený poskytovateľom, 

- protokol o prevzatí predmetu zmluvy potvrdený objednávateľom, 

- všetky doklady od PZ nevyhnutné na jeho prevádzku. 

 

čl. VI. 

Ďalšie ustanovenia  

 
1. Záručná doba je stanovená v dĺžke 24 mesiacov odo dňa odovzdania PZ objednávateľovi. Záručná 

doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet  zmluvy pre jeho vady, za ktoré 

zodpovedá poskytovateľ. Počas celého trvania záručnej doby poskytovateľ bezodkladne nahradí 

alebo opraví všetky diely poškodené z dôvodu zlej koncepcie, závady alebo abnormálneho 

poškodenia  nezavineného objednávateľom, alebo v prípade neodstraniteľnej závažnej vady vymení 

celý predmet zmluvy a to na vlastné náklady, čím  nie je dotknutý nárok objednávateľa na uplatnenie 

náhrady škôd týmto spôsobených. 

2. Poskytovateľ je povinný a zaväzuje sa vykonávať bezplatný záručný servis na PZ. 

3. Objednávateľ má právo predmet tejto zmluvy so zjavnými chybami neprevziať, s odstraniteľnými 

chybami PZ prevziať až po ich odstránení. Ak objednávateľ zistí, že predmet zmluvy v momente 

dodania, resp. počas trvania záručnej doby nie je v zhode s kvalitatívnymi podmienkami podľa čl. II, 

bezodkladne najneskôr však do 48 hodín  nahlási poskytovateľovi zistenú vadu, ktorý je povinný do 

48 hodín od nahlásenia vady (písomne, alebo faxom) oznámiť termín obhliadky vzniknutej vady. 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté bežným opotrebovaním, neodborným použitím 

a zaobchádzaním s PZ alebo použitím na iné účely, ako tie, na ktoré je predmet tejto zmluvy určený. 

 

čl. VII. 

Zmluvné pokuty 

1. V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí poskytovateľ objednávateľovi 

pokutu vo výške 0,05% z hodnoty predmetu zákazky za každý deň omeškania. 

2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi poplatok 

z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.  
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čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

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

dni zverejnenia. 

2. Doručovanie: Ak nie je možné doručiť písomnosť zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v tejto 

zmluve a jej iná adresa nie je druhej zmluvnej strane písomne oznámená, písomnosť sa považuje za 

doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky zmluvnej strane za doručenú, a to aj 

vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za zmluvnú stranu sa o tom nedozvie.  

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

6. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom, prácami a 

službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku pri príslušný projekt  a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 

a) MŠ SR a nim poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade  s príslušnými právnymi predpismi 

SR a EU. 

7. Informácie o projekte, na základe ktorého je spolufinancovaná táto zmluva: 

 

Názov projektu:    Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako  

                                                         centrum odborného vzdelávania a prípravy 

Kód ITMS:   26110130495 

Číslo výzvy:   OPV-2011/1.1/07-SORO 

Operačný program:  Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond 

Prioritná os:   1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

 

 

Objednávateľ: Poskytovateľ: 

 

 

 

v Košiciach, dňa ........................... v ............................,dňa ....................... 

 

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

Phdr. Jarmila Uhríková 

riaditeľka školy 


