
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 409a nasl. zák. č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník (ďalej len "zmluva")

Článok l.
Zmluvné strany

1. Kupujúci:
Názov a adresa: Stredná priemyselná škola dopravná

Študentská 23,91745 Trnava
Zastúpený: Ing. Peter Papík - riaditeľ školy
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Papík - riaditeľ školy
b) technických: Ing. Peter Papík - riaditeľ školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK72 81800000007000493732
IČO: 00491861
DIČ: 2021175981
Číslo telefónu: 033/5521161
E-mail: spsdtt@zupa-tt.sk

(ďalej len "Kupujúci")

2. Predávajúci:
Názov a adresa: INOMA COMP, s.r.o.

ul. SNP 750, 033 Ol Liptovský Hrádok

Zastúpený: Jozef Pethô - riaditeľ spoločnosti, konateľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Číslo telefónu:

Jozef Pethô - riaditeľ spoločnosti, konateľ
Jozef Pethô - riaditeľ spoločnosti, konateľ
Československá obchodná banka, a.s.
SK80 7500 0000 004001860385
31612261
2020429279
SK2020429279
044/5223831

E-mail: inomacomp@inomacomp.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:Sro, vložka č.21 08/L.

(ďalej len "Predávajúci")

(ďalej spoločne ako "zmluvné strany" a jednotlivo "zmluvná strana")



Článok II.
Predmet a rozsah zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu na základe tejto zmluvy predmet kúpy
špecifikovaný v bode 2.2 tohto článku zmluvy, a to podľa cenovej ponuky
predávajúceho ako úspešného uchádzača v rámci verejného obstarávania vyhláseného
kupujúcim podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo dňa 29.11.2021, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je dodanie zariadenia: rozhlasový systém podľa ponuky
predloženej predávajúcim v rámci uvedeného verejného obstarávania (ďalej ako
"predmet kúpy"), vrátane príslušenstva, dokladov potrebných pre užívanie predmetu
kúpy, návodov k používaniu a k údržbe a revíznych správ, uvedenie do prevádzky,
komplexné vyskúšanie, kde je výrobcom, či právnym predpisom predpísané,
a zaškolenie zamestnancov. Podrobný opis predmetu zmluvy je špecifikovaný v prílohe
č. 1 k tejto zmluve.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami kupujúceho a riadne a včas predmet zmluvy
odovzdať kupujúcemu.

2.4 Kupujúci sa zaväzuje, že riadne a komplexne splnený predmet zmluvy od
predávajúceho prevezme a zaplatí riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú
v bode 4.4 čl. IV tejto zmluvy.

Článok III.
Termín a podmienky dodania

3.1 Predmet zmluvy musí byť dodaný v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady
a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy ako celok naraz.

3.3 Predávajúci sa zaväzuje touto zmluvou dodať predmet zmluvy pre kupujúceho v lehote
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.4 Kupujúci je okrem iného povinný zaistiť 10 dní pred termínom uvedeným
v predchádzajúcom odseku vo všetkých priestoroch súvisiacich s predmetom zmluvy
stavebnú pripravenosť priestorov.

3.5 Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy dodržiavať platné predpisy
o bezpečnosti pri práci a protipožiarnej ochrane. V prípade porušenia zo strany
predávajúceho bez odkladu uhradí vzniknuté škody na vlastné náklady. Predávajúci tiež
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov podieľajúcich sa na
plnení predmetu zmluvy.

3.6 Pri plnení zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť.



Článok IV.
Kúpna cena

4.1 Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.2 Predávajúci potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil predmet zmluvy a všetky práce,
ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy.

4.3 Pri stanovení uvedenej ceny predávajúci zahrnul všetky technické a dodacie podmienky
do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Kúpna cena je tak konečná
a zahŕňa všetky náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s plnením tejto
zmluvy.

4.4 Kúpna cena je uvedená v ponuke predávajúceho, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
a to nasledovne:

Kúpna cena bez DPH

DPH 20 %

12.454,40 €

2.490,88 €

Kúpna cena celkom s DPH 14.945,28 €

(slovom: štrnásťtisíc deväťsto štyridsaťpäť eur, dvadsať osem centov)

Článok V.
Platobné podmienky

5.1 Úhrada ceny za predmet zmluvy bude vykonaná na základe faktúry vystavenej
predávajúcim, ktorej prílohou bude dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami.

5.2 Predávajúci musí svoje plnenie vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúra bude
vystavená prehl'adne na základe dodacieho listu potvrdeného kupujúcim a musí
obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

5.3 Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Ak faktúra
nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, prípadne
nebude obsahovať požadované náležitosti, bude takáto faktúra predávajúcemu vrátená.
Predávajúci je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti
bude odvíjať od termínupredloženia novej faktúry.



Článok VI.
Zodpovednosť za vady - záručná doba

6.1 Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom
odovzdania a prebratia predmetu zmluvy kupujúcim a neplynie v čase, kedy kupujúci
nemohol predmet kúpy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.2 Kupujúci uplatní vady u predávajúceho bezodkladne po ich zistení telefonicky
a následne písomne. Vady reklamované kupujúcim u predávajúceho počas záručnej
doby odstráni predávajúci bezplatne v čo najkratšom čase, max. do 48 hodín po
uplatnení.

6.3 O odstránení vady predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú: mená
zástupcov zmluvných strán, dátum odstránenia vady, popis a rozsah vady a spôsob jej
odstránenia, dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady, celková doba trvania
vady od jej oznámenia do odstránenia, vyjadrenia či vada bránila riadnemu užívaniu
predmetu kúpy, podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

6.4 Záruka sa nevzťahuje na nasledovné:

opravy ktoré prevádzala neodborná osoba, poškodenie vzniknuté zanedbaním
pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom
na obsluhu,

vady spôsobené bežným opotrebovaním (gumové tesnenia, hadičky, žiarovky,
plastové diely, ... ).

6.5 Podmienkou trvania záruky je dodržanie pravidelných servisných prehliadok, a to 1 x
ročne.

Článok VII.
Sankcie a odstúpenie od zmluvy

7.1 V prípade, ak predávajúci nedodrží termín dodania predmetu zmluvy uvedený v čl. III.
ods. 3.3 tejto zmluvy, má kupujúci nárok žiadať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

7.2 Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry v zmysle tejto zmluvy, má
predávajúci právo žiadať od kupujúceho úrok z omeškania v zmysle príslušných
právnych predpisov.

7.3 Ak sa porušenie povinností zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy,
môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej
strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení
dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.

7.4 Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak predávajúci o viac ako
30 dní mešká s dodaním predmetu kúpy.



Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne
záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

8.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými písomnými
očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

8.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, a že ju uzavreli z vlastnej
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Kupujúci dostane jedno
vyhotovenie a predávajúci jedno vyhotovenie.

8.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky z výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa
19.11..2021 
Príloha č. 2 - Cenová ponuka Predávajúceho predložená v rámci verejného
obstarávania uvedeného v čl. II ods. 2.1 tejto zmluvy.

8.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám.

V Liptovskom Hrádku, dňa .!::f~./:.c!)J. Tif'C1«_([ dň,j· /;:_. J {)otj V a .



Príloha č. 1 k Zmluve - Opis predmetu zákazky z výzvy na predloženie cenovej ponuky
Rozhlasový a informačný systém - používaný na Železniciach SR na informovanie
cestujúcich, ktorý bude používaný na vyučovacie účely v nedostatkovom odbore na trhu
práce 3739 - Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.



SPŠ dopravná Trnava
VÝKAZ VÝMER Príloha k zmluve č. 1

I!P Rozhlasový systém pre výukové účely, ..
Využitie pre študijný odbor: Elektrotechnika v ooprave a telekomunikáciách - sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť

P.Č. PRODUKT KÓD NÁZOV J. CENA M.J. J.MNOŽSWO CENA bez DPH SADZBA DPH CENA s DPH
1 RRU-U-O Základná zostava riadenia RU 1 210,00 ks 1 1 210,00 20% 1452,00
2 M-RRU-P Modul konfigurácie RRU pre 3 miestne vstupy 220,00 ks 1 220,00 20% 264,00
3 M-RRU-M Meracl modul 220,00 ks 1 220,00 20% 264,00
4 M-RRU-LAN2 Modul ovládania a dohl'adu RRU 810,00 ks 1 810,00 20% 972,00
5 SW-RRU-OO Softvér dial'kovéhodohľadu RRU 600,00 ks 1 600,00 20% 720,00
6 RRU-6V6Z-0 Blok ovládania RRU pre 6 vetiev so 6 zosilňovačmi 940,00 ks 1 940,00 20% 1128,00
7 RRU-VZ-100 Zosilňovač pre 100V rozvod 100W 600,00 ks 3 1800,00 20% 2160,00
8 RRU-NU-6V Regulátor nastavenia úrovne pre rozhlasové vetvy 400,00 ks 1 400,00 20% 480,00
9 BZR-24-U Zálohovaný zdroj DC24 1 310,00 ks 1 1 310,00 20% 1572,00

10 RRU-OP-GDA Obsluhovaci pult rozhlasovej ústredne so vstupom pre automatické
600,00hlásenie 500,00 ks 1 500,00 20%

11 IFC-OP-O Interface obsluhovacieho pultu 200,00 ks 1 200,00 20% 240,00
12 OP7-H-0 Obsluhovací pult 1 410,00 ks 1 1410,00 20% 1692,00
13 OP7-SW-RRU Softvér obsluhovacieho pultu pre dial'kové ovládanie RRU 220,00 ks 1 220,00 20% 264,00
14 Programové vybavenie pre konfiguráciu lP rozhlasového systému 1,00 ks 4 4,00 20% 4,80
15 Panel merania i00V rozvodu, prvky 100V rozvodu 500,00 ks 1 500,00 20% 600,00
16 RACK stojan 19" včltane nn rozvodnice 230VAC/B16A 800,00 ks 1 800,00 20% 960,00
17 Montáž, nastavenie, meranie a uvedenie RS do prevádzky 600,00 ks 1 600,00 20% 720,00

18
Školenie pedagogických pracovnikov - metodika konfigurácie, merania, 29,60 hod 8 236,80
správy, dohľadu a odstraňovania porúch lP rozhlasového systému 20% 284,16

19 
Vypracovanie návrhu metodického manuálu pre výuku lP rozhlasového 29,60 hod 16 473,60systému a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia

~---~-~
568,32

~._-~-~-----_ .. _~ -- -_.~--_.~~---- ---

12454,40 14945,28

1/1 IA 

Cena spolu v EUR bez DPH 12454,40
Výška DPH v EUR 2490,88
Cena spolu v EUR s DPH 14945,28

INOMACOMP,

P ~:;::~'I50 l;'"
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Príloha k zmluve Č. 2

Návrh na plnenie kritéria

Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný
v príslušných článkoch zmluvy.

Názov predmetu zákazky: Rozhlasový systém

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: mOMA COMP, S.r.o.

Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 31612261

Kontaktná osoba_! Telefón Jozef Pethô / + 421 902895362

Zoznam položiek Celková cena
DPH v Eur Celková cena

bez DPH v Eur s DPH v Eur

1. Cena za nákup: Rozhlasový systém

vrátane dopravy a inštalácie na miesto plnenia, predloženia revíznych správ,
12.454,40 2.490,88 14.945,28

ak si to inštalácia vyžaduje a zaškolenie osôb v potrebnom rozsahu.

Cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu obstarávania.

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v ponuke.--------~----------------------~ 

V Liptovskom Hrádku, dňa 29.11.2021


